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SOUHRN

Název: Energetická náročnost skialpinismu.

Cíl: Cílem práce bylo zjistit změnu zatížení organismu v závislosti na rychlosti

skialpinistické chůze a sklonu svahu při zachování konstantního převýšení.

Metody: Studie se zúčastnilo 12 sportovců (průměrný věk 30±8 roků). Jednalo se o

randomizovaný vnitroskupinový experiment. Energetický výdej (EV) organismu byl

zjišťován pomocí spiroergometrie na základě poměru nadechovaného O2 a vydechovaného

CO2. Po změření antropometrických hodnot a ventilačních parametrů následovala

individuální rozcvičení. Studie byla provedena na pásovém ergometru typu SATURN od

firmy HP cosmos, který svojí šířkou umožňuje chůzi na speciálně upravených kolečkových

lyžích s upravenými holemi pro skialpinismus. Test byl zahájen změřením klidových

hodnot a následovala rozcvička trvající 4 minuty při rychlosti 3,5 km h-1 a sklonu svahu

16%. Měření sestávalo ze 4 částí: 24% sklon a rychlost 3,5 km h-1, 20% sklon a rychlost

4,2 km h-1, 16% sklon a rychlost 5,1 km h-1 a 12% sklon a rychlost 6,8 km h-1 při

zachování stejné délky testu 8 minut 30 vteřin tak, aby bylo dosaženo vždy stejného

převýšení 200 m. Mezi jednotlivými měřeními byla pauza 20-25 minut.

Výsledky: Po zapracování organismu na nastavenou zátěž se průměrné hodnoty EV

nelineárně zvyšovaly s klesajícím sklonem svahu a stoupající rychlostí. Při sklonu 24 %

a rychlosti 3,5 km h-1 byl průměrný EV 15,7 kJ·0,5 min -1, celkově bylo v průměru

spotřebováno 266,1±46,2kJ. Při sklonu 20 % a rychlosti 4,2 km h-1 byl průměrný EV

16,0 kJ·0,5 min -1, celkově bylo v průměru spotřebováno 272,5±42,9 kJ. Při sklonu 16 %

a rychlosti 5,1 km h-1 byl průměrný EV 17,4 kJ·0,5 min-1, celkově bylo v průměru

spotřebováno 295,3±57,1 kJ. Při sklonu 12 % a rychlosti 6,8 km h-1 byl průměrný EV 19,6

kJ·0,5 min -1, celkově bylo v průměru spotřebováno 324,2±43,4 kJ. Čas trvání všech testů

byl 8 minut 30 vteřin. U sklonu 12 % a rychlosti 6,8 km h-1 měli 3 sportovci problém s

dokončením testu z důvodů vysokých nároků na techniku pohybu při takto vysoké

rychlosti.

Průměrné hodnoty srdeční frekvence (SF) byly při sklonu 24 % 144,9±17,7 tepů·min-1, při

sklonu 20 % 147,3±19,8 tepů·min-1, při sklonu 16 % 152,3±21,9 tepů·min-1 a při sklonu

12 % 167,8±15,3tepů·min-1.

Klíčová slova: skialpinismus, energetický výdej, sklon svahu, rychlost, převýšení, čas.
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SUMMARY

Title: The energy cost of ski mountaineering.

Aim: The aim of study was determine effect of speed and slope on energy expenditure

during ski mountaineering.

Methods: Twelve athletes (mean age 30 ± 8 years,) took part in the study. This was

random intragroup experiment. The energy expenditure was determined by spiroergometry

based on the ratio of O2 and CO2 exhaled. The anthropometric values and individual

ventilation parameters was measured and followed individual warming up. The study was

undertaken on the treadmill (Saturn HP Cosmos, Germany) allow to walking with specially

adapted roller skis and poles modified for ski mountaineering. The test was initiated by a

warm-up lasting for 4 minutes at speed at 3.5 km·h-1 and 16% slope. The next

measurements consisted of 4 parts: walking at 24% gradient and speed 3.5 km·h-1, 20%

gradient and speed 4.2 km·h-1, 16% gradient and speed 5.1 km·h-1 and 12% slope with a

speed 6.8 km·h-1. The load lasted for 8 minutes 30 seconds in order to achieve the

elevation 200 m. The passive recovery for 20-25 minutes was administered between each

measurement.

Results: When the body was after the warm-up on load, the average energy expenditure

nonlinearly increased with decreasing slope and increasing speed. The average energy

expenditure at 24% slope and speed 3.5 km·h-1 was 15,7 kJ·0,5 min -1 end totally average

expenditure was 266,1±46,2kJ. At the 20% slope and speed 4,2 km·h-1 was average energy

expenditure 16,0 kJ·0,5 min -1 end totally average expenditure was 272,5±42,9 kJ. At the

16% slope and speed 5,1 km·h-1 was average energy expenditure 17,4 kJ·0,5 min -1 end

totally average expenditure was 295,3±57,1 kJ. At the 12% slope and speed 6,8 km·h-1 was

average energy expenditure 19,6 kJ·0,5 min-1 end totally average expenditure was

324,2±43,4 kJ. Time duration of all tests was 8 minutes and 30 second Three athletes had

problem with completion of the last test at 12% slope and speed 6,8 km·h-1 for reasons of

high demands on the technique of motion at such high speeds.

Average values of heart rate was 24% slope of 144.9±17,7 beats·min-1. At the slope of

20% 147,3±19,8 beats·min-1 At the slope of 16% 152.3±21,9 beats·min-1 and at the slope

of 12 % 167,8±15,3 beats·min-1.

Key words: ski mountaineering, energy cost, slope, speed, elevation, time.
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Seznam zkratek

ADP – adenosin di forsfát

ANP – anaerobní práh

AP – alkalická fosfatáza

ATP – adenosin tri fosfát

BMI – body mass index

CP – kreatin fosfát

CR – činnost reduktázy

CRP – C reaktivní protein

CK – kreatinkináza

EV – energetický výdej

FVC – forced volume vital capacity (usilovný výdech vitální kapacity)

FEV – forced expiratory volume (výdech v první sekundě usilovného výdechu)

GP – glutation peroxidáza

HL – hladina laktátu

La – laktát (kyselina mléčná)

LD – laktát dehydrogenáza

m. n. m. – metrů nad mořem

PEF – peak expiratory flow (maximální rychlost výdechu)

RPE – (Borg´s ratings of perceived exertion), Borgova škála subjektivně vnímané

námahy

SF – srdeční frekvence

V – minutová ventilace

Vt – dechový objem

VC – vitální kapacita plic

VEO2 – ventilační ekvivalent kyslíku

VO2max – maximální spotřeba kyslíku
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1 ÚVOD

Skialpinismus je sport, který v posledních letech prochází velkým rozvojem a

začíná se dostávat do povědomí široké veřejnosti. S rostoucí skialpinistickou populací a

používáním rozdílného vybavení tento sport dosáhl mnoha změn. Kritickým hodnocením

ostatních zimních sportů jsou změny patrné téměř všude. Například s příchodem curving

lyží vzrostla oblíbenost sjezdového lyžování kvůli snadnějšímu zatáčení a většímu požitku

z jízdy svahem. U skialpinismu došlo díky novým technologiím hlavně k výraznému

odlehčení materiálů, a stoupání svahem se tak stalo mnohem jednodušší a hlavně fyzicky

méně náročné. Vybavení, které dříve obvykle vážilo okolo 5 kilogramů, nyní může vážit

1,5 kg. Snížení hmotnosti při celém dni stráveném chůzí a jízdou na lyžích ušetří spoustu

potřebné energie.

Odvrácenou stranou je radikální rozdělení mezi turistickým skialpinismem

(skitouringem), nebo freeridingem (s použitím skialpinistického vybavení) a soutěžním

skialpinismem. Požitkáři, věnující se skialpinismu z důvodů jízdy z kopce ve volném

terénu, a pokud možno čerstvém prachovém sněhu, preferují lyže naprosto jiného

charakteru a váha vybavení pro ně není hlavním kritériem. K stabilní jízdě hlubokým

sněhem jsou zapotřebí dlouhé, široké lyže, dostatečně pevné vázání a tuhé lyžařské boty.

Zvolené vybavení je věc názoru a pohledu na tento sport. Lyžařská turistika (skitouring) je

idylický sport tichých hor, pro milovníky přírody a pro ty, které omrzela hlučná střediska a

tratě plné lidí.

V soutěžním skialpinismu došlo k extrémnímu vývoji. Skialpinistické soutěže

místy připomínají závody běžeckého lyžování. Stoupací pásy umožňují dlouhý skluz při

zachování dostatečné adheze se sněhem při stoupání, a tak je na úseku tratě s malým

sklonem vidět téměř stejný pohybový vzor jako u běžeckého lyžování. Krátké, lehké lyže a

minimální hmotnost ostatního vybavení soutěžní tempo významně urychlily. Chatakter

bežeckého lyžování a skilpinismu není možné srovnávat. Běžecké lyžování patří na

upravené lyžařské tratě, zatímco skialpinismus na prudké svahy a hřebeny hor. Podobnost

je možné spatřovat v pohybovém vzoru, který vychází ze stejného základu a řídí se

stejnými principy.

I přes stále rostoucí popularitu disciplíny, zvyšující se počet závodů po celém světě

a nesporně zvětšujícímu se komerčnímu významu této části sportu, spadajícího do větve

alpského lyžování, některé národní sportovní federace skialpinismus stále neuznávají jako
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plnohodnotný sport. Opakované snahy o zařazení skialpinismu do zimních olympijských

her zatím selhávají.

Skialpinismus je fyzicky velice náročným sportem. Klade důraz na celé spektrum

sportovních schopností a dovedností. Je známo, že největší nároky jsou na funkční

parametry organismu. Často několikahodinové stoupání do kopce vyžaduje přinejmenším

dobrou fyzickou kondici. Soutěžní skialpinismus představuje střídavou zátěž na přelomu

aerobního a anaerobního krytí. Při jízdě na lyžích lze stoupat i do velmi prudkých svahů a

je předmětem zkoumání, jaký sklon svahu je vhodný pro vynaložení nejmenšího úsilí.

Mnoho sportovců se při soutěžích spoléhá na intuitivní zvolení sklonu svahu.

Pořadatelé soutěží často pouze vytyčí přibližný směr závodu a je na soutěžících, jakou

trasu zvolí. Správné zvolení trasy (sklonu svahu) dosud nebylo podloženo teoretickými

fakty o vynaložení optimálního úsilí na lokomoci při různých sklonech svahu se

skialpinistickým vybavením. Často je při soutěžích vidět situace, kdy závodník zvolí

nejkratší možnou variantu postupu svahem až do doby, kdy začne vydávat velké množství

energie na udržení adheze lyží se sněhem. Odklonem od spádnice svahu závodník opět

zvýší adhezi lyží se sněhem, ale za předpokladu prodloužení trasy. Rozdíl ve spontánním

zvolení sklonu svahu je možné vidět u rozdílné výkonnosti sportovců. Ti lepší obvykle volí

strmější svah.

Z důvodu aplikace této studie do praxe, byly zvoleny základní sklony pásového

ergometru tak, aby jejich rozložení pokrývalo spektrum převážně vyskytujících se svahů

při soutěžích a skialpinistických túrách.

Při snaze o neustálé zvyšování výkonnosti sportovců je žádoucí hledat další

možnosti zvyšování efektivity skialpinistického lyžování. Rychlost postupu svahem je

podmíněna fyziologickými parametry organismu, trénovaností, psychickým stavem a

dalšími okolnostmi. Současné technologie umožnily snížit hmotnost skialpinistického

vybavení na minimum, a proto se hledají další možnosti, jak vylepšit skialpinistický

výkon. S přihlédnutím na často extrémní náročnost skialpinistických soutěží se zvyšuje

významnost ekonomizace pohybu, techniky pohybu a taktika postupu svahem, která při

dlouho trvající zátěži může být významným činitelem při celkové únavě organismu

způsobené nesprávným řešením postupu svahem.

Předkládaná studie má široký význam nejen pro soutěžní formy skialpinismu, kde

se předpokládá vysoká úroveň znalostí a zkušeností postupu svahem, ale zároveň mění

pohled většiny turistické skialpinistické populace na řešení situací při stoupání svahem.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Energetická náročnost je multidisciplinární termín. Rozšířením tohoto termínu na

energetickou náročnost skialpinismu se rázem dostane velice specifické lyžařské téma. Při

rešerši zdrojů k těmto termínům byly použity databáze: EBSCOhost, Web of Science,

SpringerLink, SPORTDiscus, MEDLINE a jiné soukromé zdroje. Při vyhledávání bylo

nutné pokrytí tématu jako celku použitím anglických slov a jejich kombinací. Klíčových

výrazů vystihujících toto téma je v anglickém překladu mnoho. Není vždy přesné překládat

anglické termíny do českého jazyka, proto budou uvedeny české výrazy a jejich možné

ekvivalenty v anglickém jazyce. Některé téma bylo méně publikované, nebo uvedená

klíčová slova nebyla příliš konkrétní, proto nebyly postihnuty veškeré články publikované

o této problematice.

Základní vyhledávaná slova pro skialpinismus byla tato: ski mountaineering, ski

touring, skiing, alpinism, alpine skiing, mountaineering. Pro potřeby této studie bylo

nalezeno nejvíce článků u termínů ski mountaineering. Při hledání souvislostí skialpinismu

s energetickou náročnosti byly použity tyto výrazy: energy cost, energy expediture, energy

demand, energy consumption, energy intesity, energy output. V souvislosti s fyziologickým

zatížením organismu byla volena tato slova: organism load, body load, physiological

stress, physiological load, physiological workload. Ve spojitosti se soutěžním

skialpinismem byly hledány výrazy sportovního výkonu: sports performance, athletic

performance, excercise performance. Velký důraz byl také přikládán na anglické

ekvivalenty slova lyžování: ski, skiing. Pro velkou podobnost běžeckého lyžování

klasickou technikou se skialpinismem bylo do vyhledávání zadáno běžecké lyžování: cross

country skiing.

I když byly uvedené termíny mezi sebou různě kombinovány v oblasti skialpinismu

a energetické náročnosti, nepodařilo se nám vyhledat všechny články související s naším

tématem. V rešerši nejsou kromě angličtiny a řečtiny postihnuty cizojazyčné studie, které

bezesporu existují, ale je velice složité se k nim dopracovat. Navzdory uvedeným

nedostatkům je zřejmé, že soutěžní skialpinismus je majoritně evropským sportem a dá se

předpokládat, že kvalitní studie o skialpinismu jsou publikovány v anglickém jazyce.

Téma energetická náročnost skialpinismu je velice úzké a pro srovnání je žádoucí

k němu nabalovat podobné studie z příbuzných sportů. Toto téma bylo vybráno pro jeho

aktuálnost a žádanost. Studie se snaží podat ucelený pohled na problematiku zátěže

organismu při různých variantách stoupání svahem na skialpinistických lyžích.
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2.1 Rešerše informačních zdrojů s tématem skialpinismu

Jedna z nejnovějších studií, kterou se zabýval Shenk et al. (2011), pojednává o

soutěžním skialpinismu a zkoumá fyziologické požadavky na sportovce v soutěži. Měření

bylo provedeno na 9 sportovcích při jednom ze závodů v italských Alpách. Před měřením

v soutěži bylo provedeno laboratorní šetření, kde bylo měřeno tělesné složení pomocí

bioimpedance. Byl definován maximální výkon (na základě Bruce protokol), určena

maximální srdeční frekvence, maximální spotřeba kyslíku a definovány ventilační prahy

pro definování individuálních zón intenzity cvičení. Při samotném závodě byla měřena

srdeční frekvence, která byla porovnávána s naměřenými údaji z laboratoře.

Významným autorem zabývajícím se skialpinismem je Tosi et al. (2010). Jeho

práce Energetická náročnost a efektivita pohybu při skialpinismu uvádí, že více energie je

třeba na nižší i vyšší rychlosti pohybu při skialpinistické chůzi. Minimální hodnota výdeje

energie, měřené v této práci, souhlasí s hodnotou 10,6 ± 0,4 joule kg-1∙ m-1. Objasnit rozdíl

energetického výdeje mezi vysokými a malými osobami se podařilo spočítáním

mechanické práce, kterou vykonává lyžař na svahu při dané rychlosti. Porovnané

experimentální výsledky předpovídají, že malí a vysocí lidé vykonávají různé mechanické

práce na jednotku vzdálenosti a hmotnosti, z důvodů vykonané práci potřebné pro

zrychlení a zpomalení provázející lyžaře v každém kroku. Kratší délka kroku vyžaduje

více kroků pro přechod na stejnou vzdálenost a tedy vyšší celkovou práci. Srovnání hodnot

vynaložené energie na mechanickou práci může poskytnout údaje o účinnosti pohybu

závislém na rychlosti, kterou tělo vykonává. Ukazuje se, že účinnost se zvyšuje s rychlostí

až do maximální výše samostatně zvolené frekvence pohybu, kterou si lyžař zvolí.

Další studií stejného autora z roku 2009 je určení EV skialpinismu a jeho rozdílů

v závislosti na rychlosti a zatížení kotníků. Sedm dobrovolníků se zúčastnilo této studie na

stanovené trati 500 m, se sklonem 21 %, upraveném sněhu a v nadmořské výšce okolo

1600 m. Měření bylo prováděno pomocí přenosného analyzátoru. EV byl počítán na

vrcholu kopce z rovnovážného stavu VO2. V protokolu o rychlosti byl každý proband

požádán o zopakování stejné trasy v třech rozdílných rychlostech. Ve váhovém protokolu

byli probandi instruováni k tomu, aby zachovali stejnou rychlost pro 3 měření na stejné

trati, zatímco jim byly připevněny rozdílné zátěžové pásy na kotníky. Z výsledku měření

vyplynulo, že pohyb na sněhu je o 25 % náročnější v závislosti na zatížení kotníků než

chůze do kopce (Tosi et al., 2009).
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Řecká studie s názvem Časoprostorové charakteristiky skialpinistického závodu

během stoupání do kopce od Siderise et al. (2009) pojednává o kinematické analýze

skialpinistické chůze. Studie byla provedena na osmnácti sportovcích během chůze do

kopce při sklonu 22 %, v nadmořské výšce 1820 m během řeckého vrcholového závodu.

Z výsledků vyplývá, že lyžařská rychlost vysoce korelovala s délkou cyklu a zároveň

nebyla významná korelace mezi lyžařskou rychlostí a rychlostí cyklu.

Rakousko je zemí, kde je lyžování prakticky národním sportem, není výjimkou, že

lidé po nebo před prací nasadí skialpinistické lyže a jdou si vyběhnout na nějaký kopec.

Zaměřil jsem se na tuto zemi s nadějí nalezení mnoha odborných publikací o skialpinismu.

Po dlouhém vyhledávání jsem byl velice zklamán z výsledků, které toto bádání přineslo.

Jediným z mála článků, který stojí za zmínku, je od Fauhabera et al. (2007), jehož tématem

bylo zjistit četnosti kardiovaskulárních nemocí (onemocnění věnčitých tepen s a bez

infarktu myokardu, hypertenze, arytmie), mezi reprezentativním vzorkem 937 skialpinistů

v rakouských Alpách. Data 934 skialpinistů byla zařazena do vyhodnocení. S ohledem na

celý vzorek je 5.8 % skialpinistů postiženo nejméně jednou kardiovaskulární nemocí.

Četnost kardiovaskulárních nemocí je závislá na věku a více vyhraněná u mužů.

Hypertenze je dominantní kardiovaskulární nemocí skialpinistů.

Dalším rakouským příspěvkem do skialpinistické databáze je článek s názvem:

Fyziologická odezva chůze při skialpinismu s elastickými lany od Haudum (2009). Studie

předpokládala, že elastická lana by mohla vést ke snížení vnějšího zatížení (redukce zátěže

podpory nohou v pohybu, do kopce a při chůzi). Za tímto účelem studie analyzovala

potencionální efekt elastických lan u trénovaných skialpinistů, fyzickou odpověď a

vnímanou námahu. Patnáct zkušených skialpinistů mělo své vlastní vybavení a elastická

lana. Probandi byli podrobeni dvěma, 30minutovým testům na upřednostňované konstantní

rychlosti a 24% svahu. Lana byla upevněna na přední část kyčle a přední část vázání. Byla

měřena srdeční frekvence, minutová ventilace, krevní laktát, vnímaná námaha a frekvence

kroku. Data z 30minutového záznamu byla v průměru po 5minutových blocích statisticky

zpracována. Kromě vnímané námahy však data neměla žádný pozitivní efekt pro snížení

vnějšího zatížení.

Poslední rakouský příspěvek od Doppelmayr (2009) hovoří o chování skialpinistů

na horách a možných nebezpečích. Pro téma disertační práce však nemá tento článek valný

význam.

Velice zajímavou studií, kterou se zabýval Zaccaria at al., (2002), je snížení leptinu

ve třech vytrvalostních závodech: půlmaratón, skialpinistický závod a ultramaratón. Bylo
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zjištěno, že sérum leptinu výrazně pokleslo u ultramaratónu (-71%) a ve skialpinistickém

závodě (-40%), ale ne v půlmaratonu (-2,5%). Hlavním nálezem studie bylo, že pouze u

dlouhotrvající namáhavé vytrvalostní zátěže, zahrnující zvýšení energetického výdeje, se

snižuje koncentrace sérového leptinu.

Velice inspirující článek je od Voutselase et al. (2005) s cílem výzkumu zjistit

fyziologické předpoklady, které přispívají k výkonu ve fázi sjezdu na lyžích a lyžařské

chůzi při skialpinismu. Byl použit Pearsonův korelační koeficient ke korelaci mezi

výkonem a VO2max, rychlost při maximální spotřebě kyslíku (vVO2max), ANP, rychlost

chůze při anaerobním prahu (DPH), BMI, hromadění La v průběhu závodu a izokinetické

síle kolenních flexorů a extenzorů. Výsledky ukázaly silnou korelaci mezi závodním

výkonem (čas výkonu) a VO2max (R =-. 91), BMI (r =. 85) a DPH (r =. 84), a menší

korelaci závodní výkonnosti a hromadění kyseliny mléčné (r =-. 72) v průběhu závodu a

maximální izokinetickou sílu kolenních flexorů (r =. 71). Závěry jsou, že závod ve

skialpinismu souvisí s vysokou aerobní výkonností, nízkým BMI a tolerancí vysoké

koncentrace La.

Španělský článek hovořící o efektu výživy na poškození buňky, změny

antioxidačních enzymů a kortizolu během dvoudenního závodu skialpinismu je velice

obsáhlou studií, kterou je nutné zmínit. Kreatinkináza (CK), laktát dehydrogenáza (LD),

alkalická fosfatáza (AP), kortizol a C-reaktivní protein (CRP), glutathion peroxidáza (GP)

a činnost reduktázy (CR), C-reaktivní protein (CRP), celkový antioxidační stav a hladiny

kortizolu v séru byly měřeny den před a bezprostředně po závodě. Strava závodníků byla

také analyzována v průběhu soutěže. Enzymy a hladina kortizolu se po soutěži výrazně

zvýšily. CK, LD a kortizol byly v negativní korelaci k celkovému příjmu energie z

bílkovin a tuku. Příjem vitaminů A, B1, B2, B6 a niacinu negativně koreloval s LD a AP.

Negativní korelace byla také nalezena mezi činností CK a příjmu Na, Fe, Zn. Úroveň

kortizolu byla v negativní korelaci s příjmem vitaminů C, B1 a B2 a niacinu. Pozitivní

korelace byla nalezena mezi sérem GP a příjmem energie, sacharidů, bílkovin, a vitaminy

skupiny B a kyseliny listové. Lyžaři s nejnižším příjmem živin v průběhu soutěže byli ti,

kteří vykazovali větší poškození buněk a nižší antioxidační aktivitu enzymů a kortizolu,

které mohou zhoršit výkon. Lyžaři by zejména měli mít vysoký příjem celkové energie z

makronutrientů, vitaminů A a B, Na, Zn, Fe s cílem snížit škodlivý účinek namáhavého

cvičení (Diaz, 2010).

Důležitou srovnávací studii zveřejnil Cancliny et al. (2009), která pojednává o 3D

analýze techniky elitních skialpinistů a lyžařů běžců. Výsledky ukazují, že při kinematické
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analýze těchto dvou sportů je podobné uspořádání pohybového cyklu s menšími rozdíly

pouze v úhlech postavení těla sportovce při pohybu. Analýzy potvrzují, že ve všech

vyšetřovaných případech a technikách je klíčová fáze polohy umístění hole a souvisí s tím

i vyšší a nižší poloha končetin. Celková podobnost kinematických parametrů ramen, loktů,

úhlu holí a úhlu těla je klíčová k možnému srovnávání skialpinismu a běžeckého lyžování

klasickou technikou.

Efekt trekových holí na výdeji energie a svalové činnosti při chůzi do kopce je

název výzkumu na American College of Sports Medicine, jenž provedl Foissac M. J. et al.

(2008). Měření objasňovalo účinnosti trekových holí při výstupu do kopce a zapojení

svalových skupin. Měřeno bylo jedenáct osob v laboratorních podmínkách na běhacím

páse se sklonem 20°. Každá osoba provedla měření bez holí a s holemi. Posuzovaly se

svaly v dolní části těla (m. soleus, m. gastrocnemius lateralis, m. vastus lateralis, m. biceps

femoris, m. gluteus maximus) a horní části (m. latissimus dorsi, m. biceps brachii, m.

triceps brachii a m. deltoideus). Pomocí holí se snížilo zatížení dolních končetin až o 15 %

a zvýšilo se zatížení horních končetin až o 95 %. Avšak použití holí nevedlo ke zvýšení

VO2.

2.1.1 Absolventské práce

Formánková (2009) napsala bakalářskou práci na téma Současný stav závodního

skialpinismu. Cílem bylo shromáždit aktuální informace o závodním skialpinismu,

fyziologických charakteristikách vybraných skialpinistů, dokumentovat tepové zatížení

skialpinistů na vybraných závodech a připravit podklady pro diplomovou práci.

Výsledkem práce bylo zjištění, že systém soutěží probíhá v současné době na úrovni

mistrovství světa, mistrovství Evropy, světových pohárů a dalších. V České republice je

pořádána série Českého a Středoevropského poháru. Závody se konají formou „start-cíl“,

vertical, dvojice, štafety a rally. Osoby podrobené výzkumu, prokazovaly vysokou až

velmi vysokou připravenost vzhledem k naměřeným hodnotám (VO2max aj.). Hodnota

procenta tělesného tuku odpovídá u všech jedinců hodnotám udávaných pro sportující

populaci. Tepová zatížení změřená při závodech odpovídají druhu závodu a ostatním

okolnostem.

První diplomovou prací zabývající se energetickou náročností skialpinismu je práce

od Jindry (2009) s cílem změření energetického výdeje v závislosti na sklonu svahu a
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konstantní rychlosti. Empiricko-asociační výzkum na 9 skialpinistech střední výkonnostní

úrovně. Energetický výdej byl zjišťován výpočtem pracovního metabolismu ze srdeční

frekvence resp. VO2. Výsledky výzkumu potvrzují vědecký předpoklad, že se zvětšujícím

úhlem svahu a konstantní rychlostí se zvyšuje energetický výdej. Druhá část vědeckého

předpokladu potvrzuje několikanásobné zvětšení energetického výdeje při výstupu svahem

oproti rovinatému terénu.

Rok 2010 byl bohatý na úspěšně obhájené diplomové a bakalářské práce na téma

skialpinismus. Bakalářská práce, která byla obhájena v září 2010 na téma: Vzestup srdeční

frekvence při skialpinismu pojednává o změnách srdeční frekvence při rozdílných sklonech

svahu. Hlavním cílem práce bylo zjistit rozdíly růstu srdeční frekvence při různých

sklonech s konstantním zvyšováním rychlosti na skialpinistickém trenažéru, přirovnání

k anaerobnímu prahu testovaných a porovnání spotřeby kyslíku (Hepnar, 2010).

Další práce z roku 2010 přispívá k hlubšímu poznání motivace skialpinistů, mapuje,

jací lidé se tomuto sportu věnují, zjišťuje motivy, které je k této aktivitě vedou. Dále se

práce snaží zjistit a interpretovat případné rozdíly mezi jednotlivými skupinami

skialpinistů podle různých hledisek (Sottnerová, 2010).

Třetí a poslední obhájenou prací z roku 2010 je Motivace k závodnímu

skialpinismu. Práce analyzuje typ a charakter osob zabývajících se závodním

skialpinismem a snaží se přispět k hlubšímu poznání motivace skialpinistů. Vytváří anketu

a pomocí škálování vyhodnocuje výsledky. Porovnat údaje závodníků kategorie Český

pohár a Open (Smětáková, 2010).

Zatím poslední absolventskou prací je diplomová práce s názvem: Porovnání

obecných a specifických funkčních zátěžových testů u skialpinistů, která popisuje srovnání

hodnot maximálních testů na 3 typech ergometrů: pásovém ergometru, cyklickém

ergometru a pásovém ergometru za použití speciálně upravených kolečkových lyží

(Formáková, 2011).

Podle informací mně dostupných vůbec první absolventskou tištěnou prací

zabývající se skialpinismem je práce Korbelaře (2003), který se zabýval analýzou stavu

skialpinismu v České republice. Práce je shrnutí dosavadních informací o skialpinismu

v České republice. V práci najdeme například kapitoly zabývající se historií, rozdělením

skialpinismu, způsobech závodění a mnoho dalších velice hodnotných informací.
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2.1.2 Monografie na téma skialpinismus

V knize Skialpinismus, pojednávající o metodice pohybu při skialpinismu v horách

od Wintera (2002), najdeme mnoho praktických informací sloužících lidem, kteří se

vydávají na skialpinistických lyžích do hor. Jedna kapitola se zabývá energetickou

náročností skialpinismu na turistické úrovni. Nenajdeme zde prakticky žádné informace o

závodním skialpinismu, nicméně hodnoty zde udávané se mohou stát cenným vodítkem

pro měření energetické náročnosti například při skitouringu. V knize je uveden graf

poukazující na vydanou energii při skialpinistických túrách.

Další odborná publikace Entrenamiento para deportes de Montana pocházející ze

Španělska od Canalse et al. (2004) se zabývá vysokohorským tréninkem se zaměřením na

skialpinismus. Kniha pojednává o způsobech tréninku pro dosažení vysoké výkonnostní

úrovně a energetické náročnosti skialpinismu. Je možné se zde dočíst o rozdílech výdeje

energie, pokud se na lyžích stoupá s batohem či bez něj. Je zde mnoho praktických

informací pro širokou veřejnost toužící se o skialpinismu něco bližšího dozvědět. Uspokojí

i závodníky a jiné odborníky ve skialpinismu, kteří potřebují dostatek informací například

pro správný trénink.

Na americkém kontinentu je možné nalézt publikaci Backcounty skiing: Skills for

Ski Touring and Ski Mountaineering od Volkena & Schellhammera (2007) pojednávající o

pohybu v horách, veškeré metodice týkající se skialpinismu a mnoho dalších důležitých

informací.

Na podobnou úroveň, i když o menší informační hodnotě, bych zařadil knihu

Skialpinismus a skitouring od Pohla et al. (2005), která je přeložena z německých

materiálů. Čtenáři poskytuje pouze strohé informace o pohybu v horách při skialpinismu.

2.1.3 Příbuzné studie

Laboratorních měření zabývající se funkční zátěžovou diagnostikou je celá řada,

proto jsem si vybral pouze studie, které mohou větší měrou přispět k mé práci. První práce,

o které bych se chtěl zmínit, je od autorů Pfitzinger & Freedson (1998) jejichž studie měla

za cíl zjistit spolehlivost měření hladiny laktátu (HL) v průběhu dne. Na studii se podílelo

12 vytrvalostně trénovaných mužů. Koncentrace krevního laktátu v kapilární krvi byla

měřena v klidu a po dokončení 5 minutových etap na běžícím pásu při intenzitě 60 %,
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65 %, 71 %, 77 %, 83 % a 89 % VO2max ve 3 testovacích dnech. HL, spotřeba kyslíku a

srdeční frekvence se určuje pomocí následujících kritérií: pevná koncentrace laktátu 2

mmol, 2,5 mmol a 4 mmol jsou zlomovým bodem křivky laktátu, 1 mmol po odpočinku a

1 mmol nad výkonem základním. Byl použit ANOVA model opakovaného měření

k výpočtu spolehlivosti koeficientů při 3 testovacích dnech. Intervaly spolehlivosti (95 %)

byly vypočteny v okolí stanovených bodů pro každé kritérium HL. Korelační koeficienty

se pohybovaly 0,98 až 0,99 HL (0,06 až 0,14 km·h-1), 0,91 až 0,96 pro VO2max (0,34 do

0,72 ml·kg-1·min-1), a 0,75 až 0,96 pro SF (0,7 až 1,9 tepů·min-1). Tyto výsledky podporují

spolehlivost korelace měření laktátu, srdeční frekvence a spotřeby kyslíku.

Článek od Larsona et al. (2002) pojednává o tréninkové přípravě v běžeckém

lyžování. Řešena je otázka hladiny laktátu a jiných fyziologických předpokladů pro

dosažení maximálního výkonu. Tento článek jsem si vybral z důvodu, že běžecké lyžování

klasickou technikou je nejpodobnější sport skialpinismu. Studie zabývající se

fyziologickými parametry v běžeckém lyžování často dokazují, že vrcholoví sportovci

v těchto sportech dosahují podobných fyziologických hodnot. Pohybové vzorce klasického

lyžování jsou rovněž velice podobné skialpinistické chůzi.

Studie od Rundella (1995) zabývající se testováním žen v biatlonu, která poukazuje

na velkou korelaci mezi vysokými hodnotami fyziologických parametrů (VO2max, La atd.)

a dosaženými výkony při závodech v biatlonu.

Starší článek zabývající se měřením anaerobního prahu v laboratorních podmínkách

od Brookse (1984), komplexně řeší otázky funkční zátěžové diagnostiky, jak dosáhnout

správné validity měření. Z části přispívá do mé studie, nicméně poskytnuté informace jsou

již staršího data.

Existuje mnoho studií zabývající se běžeckým lyžováním, které by zde bylo možné

uvést, ale pouze některé lze aplikovat na skialpinismus. Pro interpretaci výsledků v širším

kontextu byla provedena rozsáhlá analýza relevantní odborné literatury. Analyzovány byly

především prameny z výzkumných ústavů, výsledky výzkumných projektů, studentské

absolventské práce (bakalářské, diplomové, disertační) a vlastní analytické práce. Ukázalo

se zejména, že ve stávající mně dostupné literatuře nebylo studované téma prozatím

podloženo dostatkem odborných informací. To je sice signálem, že stávající poznatky

nejsou plně využitelné, současně však tato skutečnost podtrhuje význam právě tematického

zaměření zde presentovaného. Je žádoucí nejen vyhledávat dosavadní poznatky, ale

současně potřebné poznatky vytvářet, k čemuž je velmi důležité právě provedení vlastních

výzkumů a jejich interpretace.
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2.2 Úvod do historie skialpinismu

Před mnoha lety lidé používali dřevěná prkna s tvarovanou přední částí a

připevňovali je na nohy, aby zjednodušili pohyb v zasněžené krajině. Pravděpodobně

nikdo s jistotou nemůže přesně určit, kdy byly poprvé použity stoupací pásy, ale s jistotou

je možné konstatovat, že to bylo před mnoha lety.

První zmínky o skialpinismu sahají neoficiálně do doby 2500 př. n. l., kdy si lovci

vyrobili první typy lyží pro zjednodušení pohybu po sněhu. Brzy však začali využívat kůži,

buď na jedné, nebo na obou lyžích, proti prokluzování a možnosti výstupu do kopců

(Winter, 2002).

Historicky nejvýznamnějším regionem lyžování je Norsko, kde jsou první záznamy

o provozování lyžování a zároveň místo, kde začali lidé lyžovat pro zábavu. V 80. letech

19. století bylo lyžování mnohem vyzrálejší než běžný pohyb po sněhu. Začaly se pořádat

závody ve skoku, běžeckém lyžování a sjezdování na stejném vybavení. Zpočátku lyže

měřily až 3 metry a neměly žádné vykrojení. Až později se dospělo k závěru, že ideální

délka lyže se pohybuje kolem 2 metrů. Toto vybavení bylo s menšími změnami používáno

až do poloviny 20. století, kde se začalo diametrálně dělit sjezdové a běžecké vybavení.

Literatura hovořící o historickém skialpinismu zcela přesně nedefinuje, zdali jsou za

skialpinisty považování ti, co jako první překonávali horské hřbety na lyžích, nebo lyžaři,

kteří začali používat stoupací pásy. O skialpinismu v pravém slova smyslu je možné

hovořit v souvislosti s horolezectvím.

Koncem 19. století postupně začali lyže využívat při svých zimních výstupech

horolezci. Zpočátku pouze pro usnadnění nástupů a později po postupném zdokonalení

lyžařské techniky začali na lyžích sjíždět dolů do údolí. Na přelomu 19. a 20. století mezi

horolezci postupně zdomácnělo vysokohorské lyžování. Rakouští a němečtí horolezci jako

první začali vystupovat s lyžemi i na vrcholy vyšší než 3000 m. Významným mezníkem

v historii vysokohorského lyžování byl první sjezd z Mt. Blancu roku 1904, který

uskutečnil Hugo Mylius.

První mimoalpské a mimoevropské výstupy a sjezdy ve vysokých horách uskutečnili

rovněž alpští vůdcové (např. sjezd z Kilimandžára do kráteru roku 1916, lyžování na

Araratu, na Olympu, ale i na Kavkaze a v Himálaji). Postupně byly organizovány stále

náročnější sedlové, hřebenové a kombinované přechody a množily se i sjezdy z vysokých

hor (např. první sjezd z Elbrusu se zdařil již roku 1939). V alpských zemích, kde se do
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alpinismu zahrnovaly i všechny velehorské akce s lyžemi, dostala část této činnosti svůj

prvotní název skialpinismus. Už před druhou světovou válkou bylo skialpinismem

označováno vysokohorské lyžování, lyžařská turistika i horolezectví na lyžích a s lyžemi

(Dieška & Širl, 1989).

Pravděpodobně prvním průkopníkem skialpinismu na americkém kontinentu byl

horolezec John "Snowshoe" Thompson, který používal lyže k doručení pošty minimálně

dvakrát do měsíce přes strmé východní vrcholky v Sieře Nevadě do vzdálených důlních

kalifornských táborů a osad. S těmito dodávkami začal v roce 1855 a pokračoval po dobu

nejméně 20 let. Thompson na trase 90 mil (140 km), která trvala 3 dny tam a 48 hodin

zpátky, táhl na saních často přes 100 kilogramů pošty (Zac, 2007).

Ačkoliv první kanadští horolezci prozkoumali zasněžené oblasti Kanady již

v pozdních letech 19. století, k prvním lyžařským průzkumům došlo až v 30. letech 20.

století, což je označováno jako začátek dekády bohaté tradice skialpinismu v kanadských

horách (Allen & John, 1996).

V průběhu šedesátých let 20. století bylo sjíždění

strmých alpských kuloárů v plném proudu. Jednou z

nejvýraznějších osobností byl S. Saudan, který jako první

lyžoval ve svazích přes 50° a ukázal směr dalším příznivcům

extrémního lyžování. V sedmdesátých letech to byl H.

Holzer, který si připsal takové prvosjezdy jako Ostruha

Brenvy v masivu Mt. Blancu, nebo Alpispitze severní

stěnou. Mezi další výrazné osobnosti patřili zejména T.

Valeruz, P. Vallencant, nebo později J. M. Boivin. V roce

1970 následoval sjezd západní stěnou Eigeru (Lienerth, 2007).

Za nedávné milníky v historii skialpinismu lze považovat sjezd z Mount Everestu

až do základního tábora, který v roce 2000 uskutečnil Davo Karnicar. Nebo rok 2009, kdy

na prvního máje sjel český horolezec David Fojtík osmitisícovou horu Dhaulagiri z výšky

8167 m n. m. do základního tábora o tři a půl kilometru níže.

Historie skialpinismu je velice obšírnou kapitolou, kterou je nutné podrobně

analyzovat a studovat souvislosti s historií spojené. Rozborem historických pramenů je

možné dosáhnout přehledu, jak se skialpinismus, respektive lyžování, vyvíjelo. Pro

předložení podrobného a uceleného materiálu je nutné rozsáhlé studium této problematiky,

které by bylo velice přínosné, ale nesouvisí s tématem disertační práce. Kapitola je z tohoto

Obrázek 1 - Historický skialpinista (McLean, 2008)
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důvodu nazvána úvodem do historie, aby čtenáři pouze nastínila historický vývoj toho

sportu.

2.2.1 Úvod do historie soutěžního skialpinismu

V roce 1933 se objevuje první snaha porovnat výkonnost skialpinistů a vzniká

závod s doposud nejdelší tradicí „Trofeo Mezzalama“, který se koná na počest horského

vůdce Otorina Mezzalamy. Jeho šest pokusů o přechod Alp skončilo v roce 1931, kdy

tragicky zahynul v lavině. Tento závod se v nepravidelném rytmu na stále stejné trati koná

dodnes. Závod je v Evropě považován za svátek skialpinismu a je určitým kompromisem

mezi současným závodním skialpinismem a skitouringem. V závodě se dodržují stále

stejná pravidla. Tříčlenná družstva musí zdolat společně celou trasu a po většinu závodu

musí být navázaní na společném laně z důvodu bezpečnosti. Závod se stal tradičním

místem setkávání skialpinistů a jeho devátý ročník v roce 1975 byl vyhlášen jako první

oficiální mistrovství světa ve skialpinismu (Duch, 2005).

Další legendární závod Patrouille des Glaciers je pravděpodobně do dnešní doby

nejdelší jednodenní skialpinistický závod na světě. První ročník se konal roku 1943, kde

tříčlenná družstva musela urazit 63 km s převýšením více jak 4000 m.

V 60. letech se staly výraznými závody o Velkou cenu Evropy. Závodníci za tři dny

vystoupali a sjeli kolem 12 000 výškových metrů. V každé z etap byl zařazen výstup na

jeden vrchol, za který měli závodníci kladné body (Koberlář, 2003).

Dnešní typ závodů se trochu míjí s myšlenkou a představami Francouze Dr.

Raymonda Latarjeta, ten roku 1950 zorganizoval první rallye. Jeho původní myšlenka byla

spjata s poznáváním nové krajiny a nových terénů. Závodníci měli poznávat a

prozkoumávat nová nedostupná místa bez zabezpečení. Chtěl potlačit nezdravou rivalitu a

vyzdvihnout přátelství a spolupráci.

Roku 1985 se zrodil poslední z trojice nejslavnějších závodů Pierra Menta, který se

vede na území Francie v Rhonských Alpách kolem stejnojmenné hory. Na rozdíl od

předchozích se v tomto závodě soutěží ve dvojicích po dobu čtyř dnů a závodníci musí

vystoupat přes 10 výškových kilometrů (Dieška & Širl, 1989).

Důležitým mezníkem ve vývoji skialpinismu v České republice je rok 1969, kdy

dostali tatranští horolezci pozvánku na skialpinistické závody do Lecca v Itálii.



23

V České republice se o první závody na našem území zasloužili členové Horské

služby, kteří od roku 1978 měří síly v Krkonoších na mezinárodních závodech. Od roku

1996 se pod záštitou ČHS konal první ročník Českého poháru ve skialpinismu.

2.3 Charakteristika skialpinismu

Skialpinismus je sport, který zahrnuje prvky sjezdového a běžeckého lyžování a

zároveň specifický druh lokomoce, jenž umožňuje vybavení charakteristické pro

skialpinismus. Jedná se o kombinaci pohybu podobnému chůzi s tím rozdílem, že

přenášená noha není zcela vznesena vzhůru jako při chůzi, ale je sunuta směrem vpřed. V

kontrastu s chůzí potřebuje pohyb na lyžích do kopce vhodné vybavení (lyže, vázání,

boty), které přidává další zatížení dolních končetin, což ovlivňuje i pohybový vzor a

energetický výdej. Klíčovým prvkem této techniky pohybu je vázání a tulení pásy.

Technologie vázání umožňuje volně stoupat (podobně jako u klasické techniky běžeckého

lyžování) a také bezpečně sjíždět z kopce. Tulení pásy poskytují oporu pro stoupání do

kopce. Na jedné straně tuleních pásů jsou umělé chlupy (srst), které při zpětném pohybu

zajišťují adhezi se sněhem a klouzají směrem vpřed. Druhá strana je potažena lepidlem,

které zajišťuje přilnutí k lyži. Z jedné části lyže lze tulení pás snadno odlepit a aretovat

vázání tak, že je skialpinistické vybavení podobné sjezdovému a je možné sjíždět z kopce

stejně jako na sjezdových lyžích.

Při skialpinismu provádíme pohyb, který zahrnuje několik druhů lokomoce

charakteristické pro jiný sport. Při stoupání do kopce se nejvíce podobá běhu na lyžích

klasickou technikou a některé studie je s ním i porovnávají např. Canclini et al. (2009). Při

sjezdu z kopce je pohyb naprosto stejný jako při sjezdovém lyžování. Stoupání do

prudkého kopce při skialpinismu je pohyb velice specifický právě pro tento sport.

Skialpinistické lyže nám umožňují stoupat do svahů i nad 25 %, což je pro klasickou

techniku v běhu na lyžích naprosto nemožné. Lyže při stoupání mají díky tulením pásům

větší odpor a není možné provést takový skluz jako na lyžích běžeckých.

Dalším specifikem skialpinismu je nadmořská výška, ve které se provozuje. Není

výjimkou, že některé soutěže mají nejvýše položená místa tratě nad 3000 m. n. m. Úspěšní

sportovci se musí věnovat vysokohorské tréninkové přípravě, aby na tyto podmínky byli

připraveni. Pro nepřipravené skialpinistické turisty není jednoduché vyrovnat se s nižším

parciálním tlakem, a tak často dochází při túrách k předčasnému ukončení plánované trasy.
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2.3.1 Formy skialpinismu

Rozdělení skialpinismu je odvislé od typu sportovců, kteří se tomuto sportu věnují.

Tradiční skialpinismus, označován anglickým ekvivalentem jako skitouring, nebo nazýván

také turistický skialpinismus je možné dále rozdělit. Společným zájmem zůstává

nesoutěžnost. Na opačné straně stojí skialpinismus soutěžní, kterému se věnují sportovci

vysoké výkonnostní úrovně.

V současné době provozují skialpinismus v podstatě dvě skupiny lidí, které se často

prolínají a nelze je exaktně zařadit do jedné či druhé skupiny. Jednou skupinou jsou

rekreační skialpinisté, kteří skitouring provozují za účelem odpočinku, poznání nových

horských oblastí, vzrušení a také zvýšení adrenalinu. Druhou skupinou jsou soutěžní

skialpinisté, kteří měří své síly v často extrémních horských podmínkách a bojují o každou

vteřinu na stanovené závodní trati.

Skialpinismus v doslovném anglickém překladu znamená lyžařské horolezectví. Ve

většině zemí patří skialpinismus pod horolezecké svazy. Přirozeně se otvírá otázka, proč

skialpinismus zakotvil mezi horolezeckými sporty a nikoliv mezi lyžařskými. Odpověď

nalezneme v postupném vývoji. Skialpinistických lyží dnešního typu začali nejvíce

využívat horolezecké expedice k přechodům hor a k usnadnění nástupů ke stěnám, které

chtěli vylézt. Skialpinismus je nejvíce rozšířen v horolezecky rozvinutých zemích a na

celosvětové úrovni byl donedávna organizován UIAA, než se vytvořila mezinárodní

skialpinistická federace (ISMF), která vznikla v roce 2009.

V oblasti motivace a sportovního výkonu se skialpinismus opírá o vlastní filozofii a

etiku, jejíž principy jsou prakticky totožné s principy, platnými v disciplínách tradičního

horolezectví. Nejpodstatnější je, že horolezci se hlásí ke skialpinismu a skialpinisté se cítí

být horolezci. Proto mluvíme o horolezectví s lyžemi. Horolezectví přijalo za své jen tu

část skialpinistické činnosti, která alespoň částečně zasahuje do horolezeckého terénu

(Dieška & Širl, 1989).

2.3.2 Skitouring

Podle Brtníka & Neumana (2003) skitouring představuje nezávodivou formu

skialpinismu spojenou s putováním většinou ve vysokohorských oblastech i za pomoci

horolezeckého vybavení, jako jsou stoupací železa, lana, cepíny a jiné. Vyznačuje se také
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jednodenními i vícedenními přechody hřebenů, tábořením a pobytem ve vyšších

nadmořských výškách.

Tento druh skialpinismu provozují zpravidla lidé, kteří dokáží ocenit krásy přírody,

patřičně si vychutnat pohledy do divoké a drsné krajiny vysokých hor. Procházet se

člověkem nepoznamenanými zasněženými planinami poskytuje diametrálně rozdílné

pocity než lyžování v přeplněných lyžařských resortech. Zážitky ze skitouringu umocňují

prudké sjezdy v mnohdy neporušené souvislé vrstvě sněhu, které jsou pro většinu

skialpinistů velkým lákadlem k provozování tohoto sportu (Jindra, 2009).

Pravděpodobně nejnáročnější a nejpopulárnější skialpinistický přechod je takzvaná

„Haute Route“, která vede z Chamonix ve Francii do Saas-Fee ve Švýcarsku. Trasu, při níž

lyžař musí stoupat přibližně 8000 výškových metrů, sjet přes 10000 výškových metrů a

vystoupat na vrcholy přes 4000 metrů nad mořem, je možné zdolat přibližně za 7 dní.

Přechod vyžaduje velmi dobrou kondici, je nutné počítat i s osmihodinovým výstupem a

tomu odpovídajícím sjezdem. Oproti letnímu turismu je vše ztíženo o značné lavinové

nebezpečí a při zhoršení počasí dochází k problémům s orientací, neboť i při mírném větru

se ztrácí stopa. Tím je skitouring výjimečný, navozuje tak pocit průchodu neobjevenou

krajinou (Hepnar, 2010).

Skitouringové vybavení nepostihly takové revoluční změny jako soutěžní vybavení.

Pro nezávodní pohyb v horách se preferují pohodlné lyžařské boty, lyže s dobrými

vlastnostmi pro sjezd a zároveň váhou, která je většinou kompromisem mezi atributy lyží.

Vázání se rovněž většinou volí robustnějšího typu, aby vydrželo sjezdy v neupraveném a

mnohdy extrémně strmém svahu.

2.3.3 Soutěžní skialpinismus

V Českém, Středoevropském i Světovém poháru se střídají různé typy soutěžení.

Každý druh závodu má svá specifika a oblíbenost u soutěžících. V České republice se jezdí

převážně závody typu gare (start – cíl). Všeobecně se jedná o různě dlouhé závody

s rozdílným převýšením. Typické pro skialpinistické závody je jejich převýšení a průměrná

nadmořská výška, která se v Evropském poháru pohybuje kolem 1900 m. n. m. (Jindra,

2011).
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Závod start – cíl (gare)
Je založen na co nejrychlejším zdolání určeného úseku s povinnou výzbrojí, kterou

určí předem pořadatel (batoh o stanoveném objemu, stoupací železa, cepín, lano atd.).

Jedná se o libovolný počet výstupů a sjezdů podle obtížnosti soutěže. Obvykle jsou do

závodu vložené tzv. technické úseky, kde jsou závodníci povinni připevnit lyže na batoh a

stanovený strmý úsek projít na stoupacích železech nebo lyžařských botách.

Závod typu rally

Tento druh závodu se již na mezinárodní úrovni nekoná, v České republice je přesto

stále pořádán. Před startem závodu je dán časový limit, do kterého musí všichni závodníci

dojít do cíle. Nezáleží kolikátý a v jakém čase závodník dojede do cíle, pouze musí

stihnout časový limit. V závodě jsou dva specifické měřené úseky, od kterých se odvíjí

výsledek závodu. Jedním je takzvaná „časovka“, vymezený cca 1,5 km dlouhý úsek na

mírně nakloněném svahu. V této části musí závodník podat maximální výkon.

Z výsledného času se vypočítávají body, z kterých je určeno pořadí.

Další neméně důležitou částí závodu je obří slalom. Závodníci musí v co

nejrychlejším čase projet slalomovými brankami od startu do cíle. Z výsledného času jsou

opět vypočítány body a sečtením těchto dvou měřených úseků je stanoveno výsledné

pořadí závodníků. V některých závodech musí skialpinisté k předešlým disciplínám

absolvovat i slanění ze skály. V sezoně 2011/2012 byl zrušen prozatím poslední závod

tohoto typu v České republice.

Závody teamů (dvojce)

Závod dvojic se v dnešní době v Českém poháru nevypisuje. Ve světě je to velice

prestižní závod. Vychází z původního pohybu v horách, kde člověk nikdy neměl chodit

sám, měl mít alespoň jednoho společníka a navzájem si pomáhat. Závod dvojic má velkou

tradici na mistrovství světa a Evropy. Závodníci absolvují trať start-cíl. Pohybují se ale

spolu, neměli by se od sebe příliš vzdálit, navzájem si pomáhají a podporují se. Závod

dvojic je specifický svojí náročnosti oproti běžnému závodu typu start cíl. Zpravidla je

delší a má i větší převýšení (Formánková, 2009).
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Závod typu vertical

Jedná se o závod pouze do kopce bez žádného sjezdu, nebo technického úseku.

Závodník od startu až do cíle stále stoupá do kopce bez sebemenšího odpočinku. Tento

závod není pro soutěžící nijak oblíbený pro svoji jednoduchost. Diváci mohou mít opačný

názor, pokud trať vede například kolem sjezdové trati, diváci mají možnost vidět celý

průběh závodu.

Štafetový závod (rellay)

Jak z názvu vyplývá, jde o závod několikačlenných družstev (zpravidla

čtyřčlenných), na stanoveném okruhu. Délka závodu je kratší, ale celkově je často

náročnější. Každý okruh se skládá z výstupů, sjezdů a někdy i technických úseků.

V soutěžích skialpinismu jde o perfektní fyzickou kondici, zvládnutou techniku

pohybu při stoupání i sjezdech. Důležitá je zvládnutá technika transformace vybavení ze

stoupavého režimu do sjezdového. Je nutné sundat stoupací pasy, aretovat vázání a utáhnut

lyžařské boty. Nejlepší skialpinisté se při této transformaci téměř nezastaví.

Před každým závodem je znázorněn profil trati, kde je vyznačeno stoupání, sjezdy a

místa, kde je nutné stoupat na botách nebo mačkách. Z profilu je hned znatelné převýšení

jednotlivých stoupání a sjezdů a zároveň délka trati celého závodu. Stejně jako v profilu

trati je stoupání při závodě označeno zelenými praporky, sjezd červenými a technické

úseky obvykle žlutými. Při stoupání je klíčové zvolení taktiky a techniky postupu svahem.

V případě extrémně strmého svahu je nutné zvolit taktiku „cik cak“, odchylkami od

spádnice je dosaženo zmírnění sklonu tratě a prodloužení délky. Podle úrovně výkonnosti

sportovců, jejich aktuálnímu stavu únavy a také druhu vybavení, si každý volí podle svého

uvážení způsob postupu svahem.

2.3.4 Sportovní výkon ve skialpinismu

Běh na skialpinistických lyžích je lokomoční pohyb silově vytrvalostního

charakteru, při kterém se pro zajištění pohybu po sněhu opakují neustále stejné pohybové

vzorce. Jedná se o střídání odrazů nohou a odpichů paží pomocí skialpinistických holí.

Sled těchto pohybů zatěžuje celé svalstvo těla a tím komplexně i funkční zdatnost

organismu. Současné zapojení velkého množství svalových skupin klade zvýšené nároky

na nervosvalovou koordinaci a funkční kapacitu organismu.
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Závody jsou absolvovány za vysoké aerobní intenzity v časovém horizontu od

několika desítek minut až po několik hodin zátěže. V důsledku vysoké spotřeby kyslíku a

schopnosti vykonávat pohyb s vysokým obsahem laktátu jsou pro úspěch v soutěžích

nejdůležitější fyziologické parametry organismu. Skutečnost, že v průběhu výkonu musí

sportovec vyčerpat většinu fyzické a psychické síly za extrémních podmínek, je výzvou

pro mnoho sportovců (Welde et al., 2003).

Výkon podaný za specifických podmínek vysokohorského prostředí je limitován

stavem aklimatizace na hypoxické prostředí. Existují fyzické poruchy spojené

s nadmořskou výškou už na hladině 2300 m. n. m. a vážné mozkové edémy v 2700 m. n.

m. Skialpinista většinou není vystaven dlouhodobému působení hypoxie, ale měl by na ní

být připraven. Sportovec žijící v nízké nadmořské výšce, který bude absolvovat přechod

hor nad 3000 m. n. m., musí počítat s tím, že jeho fyzická kondice bude nižší než za pro něj

přirozených tlakových podmínek (Canals et al., 2004).

Z důvodů malého množství odborných studií o výkonu se skialpinismus srovnává

se studiemi běžeckého lyžování klasickou technikou, ve kterých se nalezly společné

charakteristiky. Při kinematické analýze těchto dvou sportů závěry ukazují podobné

uspořádání pohybového cyklu s menšími rozdíly pouze v úhlech postavení těla sportovce

při pohybu. Analýzy potvrzují, že ve všech vyšetřovaných případech a technikách je

klíčová fáze polohy umístění hole a souvisí s tím i vyšší a nižší poloha končetin. Celková

podobnost kinematických parametrů ramen, loktů, úhlu holí a úhlu těla je klíčová

k možnému srovnávání skialpinismu a běžeckého lyžování klasickou technikou

(Canclini et al., 2009).

2.4 Anatomické hledisko skialpinistického pohybu

Při chůzi do kopce probíhá pohyb na dvou úrovních: lyže a hůlky. Dolní končetiny

jsou pro celkový pohyb důležitější, ale úloha horních končetin rozhodně není zanedbatelná.

Stoupáním do kopce a sjezdem je do pohybu zapojeno mnoho svalů a svalových skupin

celého trupu a končetin. Svalstvo trupu (břišní, zádové a hrudní svaly) má podíl na

zpevnění segmentů a pracuje izometricky. Práce paží je pro pohyb skialpinisty

neodmyslitelná, stejně jako při běžeckém lyžování, kde se přenášená síla z hole na

podložku pohybuje v závislosti na typu běžce až okolo 110 N (Lindinger et al., 2009).
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Svalstvo horních končetin

Pohyb se skládá z neustálého střídavého přesouvání holí zepředu dozadu, jen

v některých případech se používá soupažný odpich holemi. Při stoupání do prudkého svahu

se pohyby provádějí v menším rozsahu než při pohybu na rovině.

Hlavní svalové skupiny zapojené do pohybu:
Obrázek 2 - Základní svalstvo horní končetiny z

frontální a dorsální strany (Čihák, 2011)

Svaly pletence ramenního

M. pectoralis major [PM] - hlavně spodní vlákna, práce je

patrná hlavně při výstupu prudším svahem, kdy je potřeba více

zvedat ruce.

M. deltoideus [DL] – přední část svalu předpažení, zadní část

svalu zapažení.

M. latissimus dorsi [LD] a M. teres major – humerální extenze

(zapažení).

Svaly paže

M. triceps brachii [TC] - skládající se z caput longum, mediale

a laterale – extenze předloktí.

M. biceps braechii [BC] – flexe předloktí.

M. anconeus [AC] – extenze předloktí.

Svaly předloktí M. brachioradialis [BR]; M. flexor, extenzor digitorum[FD, ED]; M flexor,

extensor carpi urnalis, radialis [FCR, FCU] – flexe a extenze ruky a předloktí (Čihák,

2011).
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Svalstvo dolních končetin

Základní pohyb probíhá posouváním dolních končetin směrem dopředu, a podílejí

se na něm tyto hlavní svalové skupiny:
Obrázek 3 - Základní svaly dolní končetiny
(Čihák,
2011)

Ventrální a mediální skupiny svalů stehna

M. iliopsoas [IS] – flexor kyčelního kloubu.

M. gluteus maximus [GM] – extenze stehna.

Zadní skupina svalů stehna: m. biceps fermoris, caput

longum i caput breve (flexe v kolenním kloubu a extenze

v kloubu kyčelním).

M. quadriceps femoris [C] skládající se z vastus medialis,

lateralis, intermedius a rectus femoris [RF] – extenze

v kolenním kloubu, flexe v kloubu kyčelním.

Dorzální skupina svalů stehna

M. biceps femeris, caput longum, breve, M.

semitendinosus, M. semimembranosus [I] – flexe

kolenního kloubu.

Svaly bérce

M triceps surae [S] - skládající se z caput mediale, caput

laterale a m. soleus – plantární flexe nohy a flexe kolena.

M. gastrocnemius [G] – plantární flexe nohy.

M. tibialis anterior [TA] - Dorsální flexe (cxtense) nohy a vytáčení tibiálního okraje nohy

vzhůru - supinace nohy (Grim, 2001).
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2.4.1 Svalová kontrakce

Kosterní svalstvo je charakterizováno jako tkáň, která je schopna vlivem volního

úsilí kontrakce a relaxace. Kosterní sval je schopen přeměny chemické energie na

mechanickou, která se projevuje změnou tenze nebo zkrácením svalu. Základní strukturu

kosterního svalstva tvoří svalová vlákna, která obsahují kontraktilní bílkoviny a umožňují

mezi nimi tvorbu příčných můstků. Proto se kosterní svalstvo nazývá příčně pruhované,

jsou to jediná svalová vlákna reagující na podnět vyvolané vůlí člověka (Strejcová, 2011).

Svalová vlákna kosterních svalů tvoří snopečky, ze kterých se tvoří svalové snopce

odděleny od sebe vazivem. Svalová vlákna se dělí na základě fyziologických charakteristik

(rychlost kontrakce a relaxace, množství kontraktilních bílkovin, převažující

metabolismus, velikost vyvinuté síly, unavitelnost) a anatomických (délka a průměr).

Kontraktilní bílkoviny (aktin a myosin) jsou hlavní pohybovou strukturou ve svalovém

vláknu. Jedná se o složitý proces závislý na mnoha dalších strukturách a druzích svalových

vláken (Baechle & Earle, 2008).

Pohyb svalových vláken je podobný veslování, kdy se hlava myosinu naváže na

aktin pod úhlem 90° a pak se v krčku ohne pod úhlem 45°. Reakcí ATP vzniká ADP a

jeden volný P (Marieb, 2006). Při kontrakci dojde ke zkrácení téměř o jednu třetinu

původní délky. Délka tlustých a tenkých filament se při kontrakci nemění; místo toho se

zkracuje délka sarkomer, jelikož oba typy filament se silně překrývají. Kontrakce vzniká

procesem, který aktivně nechá vedle sebe klouzat jeden typ filament se sousedním

filamentem druhého typu (Astrand et al., 2003).

Dalším působením ATP na hlavu myosinu se vazba oddělí a může tak vzniknout

nové aktinomyosinové spojení. Proces se může opakovat tak dlouho, dokud nedojde k

úplnému vyčerpání ATP a CP jako okamžitých zdrojů energie. Působení ATP na hlavu

myosinu způsobí velmi rychlé uvolnění komplexu aktinu a myosinu. Hydrolýzou ATP na

ADP a P na uvolněném myosinu se konformační změna opět vrací do původního stavu a

myozinové hlavy jsou připravené pro další vzájemné působení s aktinem (Trojan, 1999).

Nedostatečné dodávání ATP ke kontrahovaným svalovým filamentům způsobuje ztuhlost

svalů. Příčinou je nenavázání ATP na myozinovou hlavu (Baechle & Earle, 2008).

Předpokládá se určitá zásoba Ca2+ v sarkoplazmě, vápenaté ionty jsou zpět do

endoplazmatického retikula aktivně pumpovány ATPázovým systémem. Při spotřebě 1

molekuly ATP se přepraví 2 vápenaté ionty. Součástí vyvážení iontové rovnováhy je

přítomnost Mg2+, kdy se dva vápenaté ionty přečerpávají na úkor jednoho hořečnatého

iontu (MacIntosh et al., 2006).
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2.4.2 Rozdělení svalových vláken

Pomalá červená vlákna (I)

Jsou pro skialpinismus nejvhodnějším typem svalových vláken. Vyznačují se

nízkým počtem myofibril, velkého množství mitochondrií, myoglobinu a vysokou

kapilarizací. Jsou uzpůsobena k pomalé činnosti dlouhodobého charakteru. V těchto

vláknech vzniká ATP aerobními procesy, kde se energie přeměňuje z cukrů a tuků.

Vynikají svou odolností vůči únavě a vyskytují se nejvíce u sportovců vytrvalostního typu:

běh, maraton, skialpinismus.

Rychlá červená vlákna (IIa)

Mají hodně myofibril a hodně mitochondrií. Enzymatické složení svalu

zabezpečuje rychlé a velkou silou prováděné pohyby, ale pouze po krátkou dobu. Mají

méně kapilár než předchozí typ vláken. Jsou nepříliš odolná vůči únavě a jejich zastoupení

je důležité při rychlých pohybech a při použití velké síly: běh na krátké vzdálenosti a jiné

sporty vyznačující se krátkodobou silovou zátěží.

Rychlá bílá vlákna (IIx)

Jsou objemnější, mají málo kapilárního zásobení. Mají malé množstvím

myoglobinu a oxidativní enzymy jsou zastoupeny minimálně. Naopak vysokou aktivitu

mají vápenaté a hořečnaté ionty a zajišťují tak vysokou rychlost svalového stahu (sprint).

Vlákna II. typu využívají pro zisk převážně anaerobních procesů, jejich velkou nevýhodou

je jejich rychlá unavitelnost (Dylevský et al., 2000).

Rozdělení svalových vláken se u některých autorů může částečně lišit, podstata

však zůstává stejná. Například Watkins (1999) rozděluje svalová vlákna na základě

rychlosti reakce, kontrakce a odolnosti vůči únavě na tři základní typy: pomalá vlákna,

rychlá vlákna odolná vůči únavě a rychlá unavitelná vlákna. Rychlá vlákna se vyznačují

bílou barvou a pomalá vlákna červeným zbarvením. U červených vláken (typ I) převládá

oxidativní přeměna energií a u bílých vláken (typ II) převážně převládá anaerobní způsob

přeměny energií. Přechodná vlákna charakterizuje jako typ vláken, který se projevuje

rychlou kontrakcí a je odolný vůči únavě.



33

2.5 Biomechanické hledisko skialpinistického pohybu

Biomechanická analýza pohybu skialpinisty může být velmi důležitá pro výkonnost

sportovců. Při pozorování začínajících lyžařů zjistíme, že se jejich pohyb velice liší od

pohybů, které provádí zkušený skialpinista. Každý jedinec si postupně osvojuje a

přizpůsobuje své poznatky a zkušenosti svému morfologickému základu a vypracovává si

svůj vlastní styl, který je pro každého specifický. Nesprávné vykonávání pohybových

vzorců vede k obtížím. Snahou každého lyžaře je zdokonalit svou techniku do úrovně,

která bude co nejekonomičtější. Přílišné zvedaní lyží, nesprávné uchopení holí, nesprávný

odraz i odpich vedou k velkým ztrátám energie. Správná biomechanika pohybu se osvojí

až po dlouhodobějším tréninku. Zvládnutá technika pohybu je základem k úspěchu

v mnoha sportech (Canals et al., 2004).

Špatně provedená biomechanika pohybu se všeobecně projevuje s přibývající

únavou. Začínají se objevovat neefektivní a nekoordinované pohyby i u vrcholových

sportovců. Často je vidět záměrná změna pohybu (širší stopa, odlišná práce horních

končetin), což je možné si vysvětlit jako snahu využit méně unavené svalové skupiny.

U vytrvalostních sportů, kde se předpokládá dlouhodobé opakování stejných

pohybových vzorců, je jejich provedení velmi důležité. Ekonomika pohybu a optimální

využití energetických zdrojů je základním předpokladem zdárného výsledku.

Ve skialpinismu probíhá pohyb na dvou základních úrovních: práce rukou a nohou.

Je zřejmé, že úloha dolních končetin je majoritní, ale práce horních končetin není

zanedbatelná. Trup má zejména úlohu zpevnění segmentů těla. Nejvíce je trup namáhán při

rychlém sjezdu, kdy na tělo působí odstředivé síly.

Biomechanické analýzy slouží k zlepšení poznávacího procesu, pochopení a

možnosti aplikace základních principů jednotlivých pohybových činností u

skialpinistického lyžování. Přináší rychlejší, přesnější, ekonomičtější a bezpečnější přenos

poznatků do praktických činností lyžaře a umožňuje i zpětnovazebný tok informací od

praktických poznatků lyžařů směrem k trenérovi nebo odbornému pracovníkovi.
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2.5.1 Skialpinista jako řízený systém

Na člověka - skialpinistu - je možné se podívat jako na velmi složitý komplex -

systém tvořený celou řadou subsystémů. Z biomechanického hlediska můžeme pro naše

potřeby charakterizovat člověka zjednodušeně jako komplex následujících subsystémů:

1. centrální podsystém - CNS - člen s analyticko-syntetickou funkcí (aference ) a funkcí

řídící ( eference ) pomocí inervací příslušných výkonných orgánů.

2. mechanická triáda - MT - zabezpečuje vlastní pohybovou činnost (ve schématu též

substituuje segmenty těla):

a) podsystém primárních mechanických efektorů - svalový systém,

b) podsystém sekundárních mechanických efektorů:

- kostra,

- vazy, šlachy, chrupavky, resp. klouby.

3. podsystém informační - I - zabezpečuje pro CNS informace o vnějším i vnitřním

prostředí člověka:

a) propriocepční cítění - vnímavá čidla ve svalech, kloubech, šlachách,

b) exteroreceptory - zrak, sluch, čich a čidla vnímající teplo, tlak, tah a bolest.

Z hlediska biomechaniky lyžování je uvedený systém CNS - MT- I systémem základních

prvků, mezi nimiž existuje vzájemné propojení s konkrétní funkcí - vztahem.

4. Vnitřní prostředí člověka - VP - např. koncentrace hormonů, O2, zplodiny látkové

přeměny v krvi atd.

5. Okolí člověka - O - reálné, relativně blízké okolí člověka, s nímž je systém člověk -

lyžař v interakci (Jelen, 2012).
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Schéma 1 - Funkce řízeného systému člověk – skialpinista

CNS - centrální nervový systém

MT - mechanická triáda (substituuje též segmenty těla)

I - informační systém

VP - vnitřní prostředí

O - okolí⇔ - interakce mezi MT (resp. segmenty těla člověka) s okolím

Je zřejmé, že motorická činnost reprezentovaná subsystémem MT a příslušnými

vazbami není možná bez senzitivní činnosti příslušných subsystémů a vazeb na CNS. Tuto

komplexní dostředivě - odstředivou funkci vzhledem k CNS nazýváme činností

senzomotorickou. Jedná se prakticky o neustálý obousměrný tok informací mezi

výkonnými a řídícími centry - zpětná vazba. Bez ní by nebylo možné prakticky provádět

ani ty nejjednodušší pohybové činnosti, tím méně cílený, řízený pohyb jako např.

technicko-taktický úkol projet slalomovou trať v co nejkratším čase. Odpovědi - reakce -

jsou výsledkem činnosti CNS s využitím schopností a dovedností jedince, kterých je

schopen v dané situaci použít (Jelen, 2012).

2.5.2 Tření při jízdě na lyžích

Velikost tření zejména závisí na druhu sněhu a jeho kvalitě, teplotě vzduchu,

na tvaru a délce lyží, na mechanických a funkčních vlastnostech lyží, jakosti skluznice,

kvalitě vosků a způsobu jejich nanášení, rychlosti jízdy. Při stoupání ve skialpinismu tření

VP

CNS

MT

O

I
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závisí na kvalitě použitých stoupacích pásů, které ho mohou svými vlastnostmi významně

ovlivňovat.

Pásy umožňují snadné stoupání do kopce na lyžích, lepí se na skluznici lyže. Při

tření o sníh se vlákna chovají podobně jako srst zvířat, při jízdě vpřed jsou vlákna o sníh

hlazena (kladou pouze malý odpor a kloužou po sněhu). Při pohybu vzad se vlákna vzpříčí,

tím způsobí velký odpor a z lyže je možné se odrazit. Dobrá stoupavost a nízký odpor je

pro příjemné používání rozhodující.

Používané materiály

Pásy se vyrábějí z přírodních materiálů (mohér – chlupy horské kozy), nebo ze

syntetických vláken (nylon) nebo kombinace předchozích.

 Mohér – má výborné vlastnosti při různých typech sněhu i různých teplotách. Pro

své kluzné a stoupací vlastnosti je používán hlavně v soutěžním skialpinismu.

Jejich pořizovací cena je vyšší než u syntetických vláken.

 Nylon – umělé vlákno má lepší stoupavost než přírodní, má delší životnost a je také

levnější. Nevýhodu jsou zhoršené kluzné vlastnosti.

 Mix – směs mohérových a syntetických vláken je odolnější a při stoupání drží lépe

než přírodní (Bulička, 2009).

Protože tlaková složka na sníh závisí na sklonu svahu, závisí na něm i velikost třecí

síly. Přibližná závislost velikosti koeficientu tření na jakosti sněhu je v tabulce 1. Oproti

obecnému pravidlu při nižších rychlostech koeficient tření při velkých rychlostech jízdy na

lyžích vzrůstá, neboť na skluznici se působením uvolněného tepla vytváří poměrně silná

vrstvička vody a suché tření přechází ve tření smíšené.

Tabulka 1 - Součinitel smykového tření v závislosti na jakosti sněhu (Jelen, 2012)

Jakost sněhu. Charakter skluzu. µ

Tvrdý, přemrzlý pevný

jarní firn.

Výborný, dobrý. 0,03 – 0,06

Uježděný sníh, krupičkový

firn.

Uspokojivý. 0,06 – 0,20

Vlhký, sypký, hluboký,

s krustou, která se boří.

Špatný. 0,10 – 0,20
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Při nižší rychlosti jízdy tající sníh pod skluznicí vytvoří tenkou blánu vody, jejíž

nejmenší tloušťka se pohybuje kolem 7 · 10-5 m. Tato vrstvička vody sama o sobě

zmenšuje tření, které je ještě zmenšeno vlastnostmi vosku. Podstatou působení vosku je, že

vyloučí zvětšení odporu vlivem přilnavosti vody. Tento princip je nejúčinnější v rozmezí

teplot sněhu od minus 5 °C do minus 16 °C. Při nižších teplotách nestačí vytvořené teplo

náležitě roztát přemrzlý sníh a nastává značné zvýšení tření přímo mezi sněhem a

skluznicí. Jeho účinek lze zmenšit speciálními hmotami skluznice (Jelen, 2012).

2.5.3 Kinematická analýza

Při kinematické analýze je pohyb posuzován bez ohledu na příčiny (síly), které jej

způsobují. Primární posloupnost fyzikálních veličin vychází z určení závislosti dráhy na

čase, ze které jsou dále odvozeny závislosti pro rychlost a zrychlení. Vzhledem

k charakteru pohybu segmentů lidského těla je často využívána také analogická triáda pro

úhlové veličiny, kdy ze závislosti úhlu na čase je odvozena úhlová rychlost a následně

úhlové zrychlení. Z matematického hlediska se jedná o využití opakovaného derivování.

V současné době se kinematická analýza ve sportu využívá zejména pro diagnostiku

různých pohybových dovedností s výhodou nulového negativního dopadu na měřený

objekt. Analýzy jsou nedílnou součástí optimalizace sportovního výkonu a zdokonalování

techniky pohybu.

Obrázek 4 - Kinematická analýza

3D analýza skialpinismu na širokém pásovém ergometru s vybavením, které se běžně
používá v terénních podmínkách (Canclini et al. 2009).
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2.5.4 Biomechanika končetin

Při skialpinistickém pohybu se ruce a nohy pohybují v opozici proti sobě a

produkují sílu zprostředkovanou přes hole a lyže. Výzkumy zaměřené na kinematiku

podobných pohybů zjistily pozitivní vztah délky kroku a výkonu (Haberli, 1977; Dilman et

al., 1979) a významu fáze skluzu na lyžích (Marino et al., 1980).

Studie kinematiky lyžařského kroku ukázaly, že elitní lyžaři mají v rámci segmentů

větší potencionální kinetickou energii mezi skluzem a odrazem ve srovnání s méně

zdatnými lyžaři. Větším krokem a delším skluzem během jednoho cyklu bylo dosaženo

lepší využití gravitace jako doplňku svalové síly (Norman et al., 1989; Pierce et al., 1987).

Sledováním pohybů elitního sportovce a méně zdatného sportovce je možné

pouhým okem vidět rozdílnost v prováděných pohybech. Obrázek 5 a 6 vyjadřuje

rozdílnou polohu těla a segmentů v turistickém soutěžním skialpinismu.

Obrázek 5 - Soutěžní skialpinismus Obrázek 6 - Turistický
skialpinismus

Sklon těla při soutěžním skialpinismu se vyznačuje menším úhlem s terénem, zatímco

v turistickém skialpinismu je poloha těla více vzpřímená.
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Obrázek 7 - Model základního kroku dolní končetiny

Obrázek znázorňuje působení hlavních svalových sil a svalové úpony. Rozbor odpovídá

předsunuté dolní končetině lyžařského kroku. Písmena označují počáteční písmena názvu

svalů v latinském jazyce, zkratky je možné odvodit z kapitoly 2.4.

Obrázek 8 - Model základního odpichu horní končetiny

Obrázek znázorňuje působení hlavních svalových sil a svalové úpony. Rozbor odpovídá

předsunuté horní končetině lyžařského odpichu. Písmena označují počáteční písmena

názvu svalů v latinském jazyce, zkratky je možné odvodit z kapitoly 2.4.
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2.6 Fyziologické hledisko skialpinistického pohybu

Skialpinismus je charakterizován opakováním pohybových cyklů, které se výrazně

neodlišují svojí pohybovou strukturou, tempem, funkční a metabolickou odezvou.

Skialpinismus představuje vytrvalostní zátěž s velkým výdejem energie z důvodů pohybu

obstarávajícího velké množství svalových skupin. Výdej energie je závislý na délce,

profilu, charakteru tratě (túry), zvládnutí techniky a rychlosti chůze na skialpinistických

lyžích. Z fyziologického hlediska je pro výkon rozhodující aerobní kapacita (je potřeba

velké množství kyslíku na uvolnění požadované energie) a také schopnost odolávat vysoké

saturaci La.

Naopak menší význam se přikládá anaerobní kapacitě, při které dochází ke

krátkodobému odbourávání energetických fosfátů (ATP, CP) bez účasti kyslíku, která při

tomto sportu prakticky není potřeba. Anaerobní procesy jsou o něco důležitější při

závodech s kratšími výstupy a jsou využívány například při zvýšení rychlosti za účelem

dostihnutí soupeře nebo při stratu. Podle typu závodu, terénu a technické způsobilosti

závodníka se může vyskytnout nadměrná produkce laktátu a vytvoření kyslíkového dluhu

v průběhu sjezdu, ale všeobecně by měl být sjezd úsekem regenerace. Velká část tréninku

skialpinistů je zaměřená na zlepšení aerobní kapacity a na zlepšení podmínek pro produkci

energie za vyrovnaného přísunu kyslíku (Canals et al., 2004).

Vytrvalostní svalová síla může hrát při váze skialpinistického vybavení velkou roli.

Silová vytrvalost je charakteristická déletrvající svalovou činností, kde není příliš vysoký

odpor. U skialpinismu se jedná zejména o sílu koncentrickou a excentrickou.

Jak uvádí Faulhaber et al. (2007) skialpinismus je charakterizován dvěma fázemi

zátěže s různými fyziologickými reakcemi. Během výstupu je třeba práce hlavního

koncentrického svalu, což způsobuje submaximální odezvu srdce, dýchacího systému a

metabolismu. Naopak sjezdové lyžování je charakteristické excentrickými pracovními

zátěžemi.
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2.6.1 Mechanismy uvolnění energie

Veškerý pohyb našeho těla je spojen s výdejem energie, kterou nazýváme

energetická spotřeba. I při absolutním klidu těla organismus spotřebovává energii, kterou

není možné zásadním způsobem ovlivnit. Tato základní energetická spotřeba se označuje

jako bazální metabolismus, který pokrývá energeticky dostačujícím způsobem všechny

životní funkce člověka. Výživu potřebnou pro organismus nám zajišťují potraviny, které

jsou zdrojem energie pro vykonávání aktivity. Velmi zjednodušeně můžeme říct, že

k veškerým metabolickým reakcím lidského těla je zapotřebí energeticky bohatých

molekul nazývaných ATP (adenosin trifosfát), který umožňuje svalový pohyb na základě

reakce:

ATP → ADP + P + Energie

Takto vzniklá energie umožňuje kontrakci svalových vláken pouze do přibližně 15

sekund. Na realizaci déletrvajícího pohybu organismus mobilizuje vysoko energetické

molekuly (glycidy, lipidy, proteiny). V období relaxace se resyntézuje ATP především

štěpením CP a makroergních fostátů. Reakce, které při tomto nastávají, lze shrnout takto:

CP + ADP → ATP + C

Tato reakce je důležitá na počátku každého výkonu, a zejména u výkonů

maximálně a vysoce submaximálně intenzivních. K jejímu uskutečnění také není zapotřebí

kyslíku. Druhou reakcí poskytující ATP bez kyslíku, je štěpení sacharidů. Lze jí

schematicky znázornit následujícím způsobem:

glukóza + 2 ATP → 2 laktáty + 4 ATP

Další mechanismus důležitý pro resyntézu ATP jsou chemické procesy uvolňující

energii oxidativně. Především je to aerobní glykolýza a aerobní štěpení tuků (popř.

bílkovin), nejvýznamnějších zdrojů energie. Výkon při něm bývá mírný až středně

submaximální. Schematicky lze tuto reakci shrnout takto:

glukóza + 2ATP + O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 38ATP
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Vzhledem k počtu potřebných molekul kyslíku pro uvolnění ATP je efektivnější

štěpení sacharidů nežli štěpení tuků. Proto při převaze štěpení tuků (např. u dlouhých

skialpinistických závodů) klesá výkon (Trefný, 1993).

2.6.2 Rozdělení energetických systémů

Všechny pohybové aktivity, ať už je jich struktura jakákoliv, mohou být prováděny

různým stupněm úsilí, který se ve sportu také označuje jako intenzita zatížení. Intenzita

zatížení se navenek může projevovat jako rychlost pohybu, velikost překonávaného

odporu, frekvence pohybu nebo překonaná vzdálenost např. u skoku do dálky nebo skoku

do výšky.

Každý pohyb souvisí s energetickým výdejem, který se mění v závislosti na

intenzitě zatížení primárně souvisící s energetickým zabezpečením cvičení. Obecně platí,

že čím je intenzita cvičení vyšší, tím je vyšší i energetický výdej. Energetický výdej

charakterizujeme množstvím energie vykonané za jednotku času, má tedy označení J

(joul), většinou se vyjadřováno v kJ (kilojoul).

Současné znalosti o energetice pohybové činnosti umožňují stanovit škálu pro

posouzení intenzity. Zdroje energie, jejichž resyntézy a způsob uvolňovaní se odlišují

podle stupně aktuálního úsilí při cvičení. Zjednodušeně se hovoří o ATP-CP (alaktátový

systém), LA (laktátový systém a O2 (aerobní zóna energetického krytí). Jaký systém při

energetickém zajištění převládá, je rozhodující pro intenzitu metabolismu a odpovídá

intenzitě cvičení.

Kvantitativně lze rozlišit nízkou až maximální intenzitu cvičení, což odpovídá i

energetickému krytí činnosti:

- maximální intenzita = anaerobní alaktátové zóna (ATP-CP)

-submaximální intenzita = anaerobní laktátové zóna (LA)

- střední intenzita = aerobně-anaerobní zóna (LA-O2)

- nízká intenzita = aerobní krytí

Toto členění je přijatelné pro řadu sportovních odvětví a přiklání se k němu velký

počet specializací, i když pochopitelně nemůže být zcela universální (Dovalil, 2009).

Rozdělení je velice obecné a je nutné mít na paměti, že téměř nikdy není zapojen pouze

jeden energetický systém, ale jeden převládá nad jiným podle aktuálního zatížení

organismu.
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Anaerobní alaktátová zóna

Dle Havlíčkové (2008) se jedná o svalovou činnost s trváním do 10 – 20 sekund

s uvolňováním energie z pohotových zásob makroergních fosfátů ve svalové tkáni ATP,

CP (zpětné doplnění zásoby ATP, CP se předpokládá za 2 – 3 minuty). Celkové množství

energie v této zásobě je malé, pouze mezi 21 – 33 kJ. Podkladem pohybové činnosti

v alaktátové zóně je aktivita tzv. rychlých glykolických vláken (IIx) kosterního svalu,

kterých mají např. sprinteři převahu, zabezpečují vysokou intenzitu stahu, ale rovněž

rychlou únavu.

Anaerobní laktátová zóna

Při pohybových činnostech submaximální intenzity s trváním 45 – 90 sekund,

eventuálně delších činnostech s nedostatečnou dodávkou kyslíku, převažuje podle

Havlíčkové (2008) anaerobní systém hrazení energie, charakteristický vzestupem kyseliny

mléčné a jejich solí (laktátu – La) v krvi, jako důsledek anaerobní glykolýzy,

neoxidativního odbourávání svalového glykogenu event. glukózy. Celková kapacita tohoto

systému je přibližně 120 – 420 kJ, energetický zisk je tudíž malý.

Z hlediska intenzity pohybové činnosti je nevýhodné, že rychlost uplatnění ATP,

získaného odbouráváním svalového glykogenu, je v přímém energetickém zabezpečení

svalového stahu v laktátové zóně metabolického krytí dvakrát pomalejší, než v zóně

alaktátové. Důsledkem je snížení intenzity pohybové činnosti, též v souvislosti

s vyplavením La. Celková kapacita využití laktátové zóny metabolického krytí je omezena

subjektivní schopností tolerovat nepřímé důsledky zátěžové metabolické acidózy.

Podkladem pohybové činnosti jsou zde rychlá glykolytická vlákna, zabezpečující

intenzivní svalový stah s rychle nastupující únavou. Za reprezentativní ukazatel laktátové

anaerobní kapacity organismu se považuje hladina La v krvi.

Aerobní zóna

Podle Wilmora & Costilla (1993) je tento systém využíván v dlouhodobě trvajících

zatíženích s nižší intenzitou, např. delší běžecké tratě, klasické lyžování, cyklistika ale i

skialpinismus.

Při aerobním využívání energie se uvolňuje energie z postupného hroucení glukózy

a jiných molekul. Část této energie se využívá k výrobě ATP. Kompletní spalování

glukózy vyžaduje přítomnost kyslíku a je z ní vyprodukováno 38 ATP. Nicméně
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v nepřítomnosti kyslíku, která vede k produkci kyseliny mléčné, se tento proces velice

zpomalí a z jedné glukózy jsou prokukovány pouze 2 ATP (Fox, 1996).

Kapacitou aerobní zóny metabolického krytí chápeme jako celkový objem energie

uvolnitelné oxidativně (aerobně). Aerobní způsob krytí energie s dostatečnou dávkou

kyslíku pro potřeby činného kosterního svalstva, což závisí na možnostech a výkonnosti

dýchacího a oběhového systému. Tento způsob hrazení energie se uplatňuje při

pohybových činnostech střední a mírné intenzity s trváním činnosti nad 90 sekund a dále.

Krytím energie, kterou potřebuje kosterní sval, dochází k doplňování energie úplným

štěpením cukru a tuků. Při výlučně aerobním energetickém krytí nedochází ke zvyšování

hladiny La v krvi.

Oxidativní způsob metabolického krytí je velmi efektivní v zásobování svalové

tkáně ATP a CP na maximální výchozí úroveň. Využitelnost svalového glykogenu je 13x

až 19x vyšší než při jeho využití v laktátové zóně krytí energetických potřeb, avšak jeho

podstatné vyčerpání předpokládá až 48-72 hodin regenerace. Nepostradatelnou složkou

potravy v době regenerace jsou cukry. Podkladem této pohybové činnosti je aktivita

především pomalých svalových vláken (I) kosterního svalu (Pešlová, 1995).

Aerobně-anaerobní zóna

Předěl mezi oxidativním krytím při pohybové činnosti a smíšeným krytím aerobně-

anaerobním, ve kterém prudce narůstá podíl neoxidativní úhrady energetických potřeb, se

nazývá anaerobní práh. Hodnota anaerobního prahu vyjadřuje okamžik nelineárního

nárůstu kumulování kyseliny mléčné v krvi v závislosti na intenzitě zatížení je individuálně

charakteristická a představuje podle Havlíčkové (2003) hodnotu kyseliny mléčné přibližně

kolem 4 mmol·l-1v krvi. U vytrvalců se vyskytuje práh v oblasti koncentrace La 2–3

mmol·l-1, podobně u starších a oslabených osob.
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2.6.3 Ukazatele zatížení

Srdeční frekvence

Reprezentuje hodnotu, která podle Matouškové (2007) vyjadřuje všechny stahy

(tepy) srdce za minutu a přesně odpovídá aktuálním zatížením organismu a je jedním

z nejsnáze měřitelných, relativně objektivních stavových veličin.

Zájem o mnohostranné praktické využití SF pro potřeby řízení, kontroly a

zjišťování efektů pohybového zatěžování na různých výkonnostních úrovních v posledních

letech prudce stoupá. Pro svoji spolehlivost a dostupnost je hlavní a nejčastěji používanou

kontrolou nejen tréninkového efektu a zatížení (Bunc, 2001).

Srdeční stah zajišťuje krevní oběh, který rozvádí kyslík a živiny do celého těla,

srdeční frekvence roste nebo klesá v závislosti na potřebách kyslíku nebo živin v celém

organismu. Mezi nejrozšířenější a nejdostupnější pomocníky při měření tepové frekvence

patří snímače srdeční činnosti tzv. sport testery.

Překážkou při monitorování SF je fakt, že řízení podléhá vegetativnímu nervovému

sytému přes stresové hormony (adrenalin), stává se tedy velmi ovlivnitelným ukazatelem.

Velmi citlivě reaguje na veškeré změny organismu např. pohybovou činnost, rozrušení,

únavu, psychický stres nebo nemoc.

Je všeobecně známo, že pro trénovanou osobu je vždy při zatížení charakteristická

nižší SF. Trénované srdce svým jedním stahem dopraví do krevního oběhu větší množství

krve, a proto se při zatížení nemusí jeho frekvence tolik zvýšit. Záleží zde zejména na

úrovni trénovanosti a na převaze tonu parasympatiku nebo sympatiku.

Klidové hodnoty SF se u běžné populace pohybují kolem 70 tepů·min-1. Velikost

klidové SF se však mění a je ovlivnitelná mnoha faktory. Příkladem jsou trénovaní jedinci,

kteří mohou mít klidovou SF hluboko pod 60 tepů·min-1.

Jedinci s nízkou SF za klidových podmínek mají podle Semiginovského (1988)

obvykle relativně vyšší činnostní rezervu a vzestup SF při pohybovém výkonu je relativně

vyšší, než je tomu u osob s běžnou výchozí SF nebo dokonce s jejími vyššími hodnotami.

Návrat srdeční frekvence po zatížení je obvykle rychlejší u vagotiků.

Maximální SF je velice individuální a s věkem klesá. Některé publikace jako

Mourek (2005) ji označují jako kritickou SF, při které je zkrácení diastoly tak veliké, že se

komory nestačí naplnit dostatečně krví a srdce selhává. Při maximální a submaximální

intenzitě se zvyšuje tepová frekvence na hodnoty mezi 180 až 205 tepy·min-1. Tuto
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hodnotu obvykle určíme při maximálních zátěžových testech na bicyklovém nebo pásovém

ergometru. Nebo velice jednoduše avšak s nepřesností ± 10% se vypočítá 220 minus věk.

Spotřeba kyslíku

Nezbytným požadavkem na pohybovou zátěž je zajištění metabolických potřeb.

Zvýšená intenzita je přímo úměrná zvýšení požadavků na výměnu plynů. Děje, jimž se při

tělesné práci uvolňuje potřebná energie, jsou jednak přímo závislé na dodávce kyslíku

(aerobní děje – oxidační fosforylace), jednak probíhají bez dostatečného přísunu kyslíku

(anaerobní děje – glykolytická fosforylace), nebo také na účet kyslíkového dluhu, který

musí být potom v zotavení vyrovnán. Z tohoto důvodu má sledování dynamiky spotřeby

kyslíku při zatížení a zotavení základní a rozhodující význam. Navíc, uvědomíme-li si, že

valná většina fyzických zatížení je absolvována v pásmu submaximálních intenzit zatížení,

kde platí lineární vztah mezi rychlostí pohybu a spotřebou kyslíku, se ukazuje tato svalová

veličina jako jedna ze základních, které můžeme použít při hodnocení trénovanosti

organismu (Bunc, 1989).

Pro vytrvalostní sportovce jsou při zátěžových testech klíčové dva důležité

parametry: VO2max a anaerobní práh. Nejlepší běžci na lyžích mají hodnoty VO2max

velmi vysoké, víc než 80 ml·kg-1·min-1. Absolutní hodnota (litrů O2·min-1) má výhodu, že

hodnotí vliv tréninku na aerobní kapacitu, aniž by do ní zasahovaly faktory, jako je nárůst

nebo ztráta tělesné hmotnosti. V závislosti na tělesné hmotnosti určuje relativní výkon. U

skialpinismu určení komplikuje váha vybavení, jelikož přidává na hmotnosti a celková

váha pak neodpovídá tělesné hmotnosti (Canals et al., 2004).

Tabulka 2 - Orientační hodnoty VO2max a přibližné aerobní a anaerobní prahy u různých skupin jednotlivců
(Canals et al., 2004)

Výkonnostní úrovně jednotlivce
Připravenost VO2 max

ml O2·kg-1·min-1
Aerobní práh Anaerobní práh

Nízka úroveň 25 – 35 40 – 50 % VO2

max
45 – 65 % VO2

max
Strední 35 – 55 50 – 65 % VO2

max
60 – 80 % VO2

max
Vysoká 55 – 70 60 – 75 % VO2

max
75 – 90 % VO2

max
Velmi vysoká 70 - 90 70 – 85 % VO2

max
85 – 95 % VO2

max
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Tabulka 3 - Odhad vlivu přepravované zátěže na jednotlivce a jeho fyzický výkon. Při stejných
fyziologických a technických faktorech by měl jednotlivec A malou teoretickou výhodu při uskutečňování
výstupu na vrchol v teniskách a jednotlivec B by měl výhodu při nesení váhy 15 kg (Canals et al., 2004)

Vliv přepravované zátěže
Hmotnost
jednotlivá

Celková
hmotnost

VO2

(l·min-1)
VO2

(l ·kg-1·min-1)
VO2

(l ·kg-1·min-1)
Celková

hmotnost
Jednotlivec

A
60 kg 75 kg 4,2 70 56

Jednotlivec
B

75 kg 90 kg 5,1 68 56,6

Spotřeba kyslíku určuje efektivitu celkového systému produkce energie jednotlivce

(dýchacího, objemového a svalového). Při vysokých výkonech často mluvíme o

kyslíkovém dluhu, který se vytváří při nadspotřebě kyslíku organismem. Vyjadřuje

nadspotřebu kyslíku po skončení cvičení převážně anaerobního charakteru, tedy

neoxidativním způsobem metabolismu. Tato veličina úzce souvisí s pojmem kyslíkového

deficitu, který vzniká při anaerobním zatížení a vyjadřuje nepoměr mezi potřebou a

aktuální dodávkou kyslíku tělesným tkáním. Hodnoty kyslíkového dluhu mohou u

trénovaných jedinců dosahovat 15 - 18 litrů, u netrénovaných kolem 5 – 6 litrů. Výše

kyslíkového deficitu a kyslíkového dluhu by měli být přibližně rovné. Vyrovnání

kyslíkového dluhu v době zotavení (vyšší tepová frekvence, dechová frekvence i minutová

ventilace plicní) vede k postupnému nastolení výchozí rovnováhy a dochází tak k obnově

zejména energetických rezerv organismu tedy resyntéze ATP, CP, glykogenu aj. (Dovalil,

2009).

Krevní laktát (La)

Kyselina mléčná vzniká ve svalové tkáni při pohybové činnosti při neoxidativním

využívání cukrů (především glykogen svalu a méně glukóza krve) pro zabezpečení

energetických potřeb činného kosterního svalu. Metabolismus svalové tkáně během

tělesného zatížení mnohonásobně stoupá. Zvyšujeme-li intenzitu zatížení, zvyšuje se

průběžná spotřeba kyslíku až do maximální úrovně a současně tak dochází v určitém

momentu k postupné aktivaci anaerobních procesů, o čemž svědčí při modelovém

vyšetření křivka La.

Klidová La v krvi se pohybuje mezi 1,2 – 1,8 mmol∙l-1 krve a zvýšení této hladiny o

1 mmol∙l-1 představuje uvolnění 4 g kyseliny mléčné z kosterního svalu do krve u člověka s
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tělesnou hmotností okolo 70 kg. Při pohybové zátěži určité intenzity vrcholí hromadění La

do deseti minut, bez ohledu zdali je cvičení skončeno nebo trvá déle. Odbourávání La po

počátečním vzestupu značně závisí na trénovanosti jedince (Stergiou, 2004).

Produkce je u trénovaných i netrénovaných podobná, ale trénovaný organismus se s

La dokáže lépe vypořádat. Definitivní odstranění kyseliny mléčné může trvat i několik

hodin. La tvoří v lidském těle energetickou zásobu, která je buď přeměněna na glykogen,

nebo spálena. Z hladiny La v krvi je možno objektivně určit:

- druh, podíl a zastoupení svalových vláken

- účinnost intenzity prováděné pohybové činnosti ve vztahu ke konkrétní kondiční výbavě

vyšetřované osoby

- vynaložené úsilí při testech pohybové výkonnosti

Start anaerobních procesů podle Dovalila (2005) vzniká při intenzitě anaerobního

prahu. Významnější vzestup hladiny laktátu byl opakovaně pozorován po dosažení

hodnoty 4 – 5 mmol∙l-1, každé další zvýšení intenzity již vede ke značnému zvýšení

acidózy vnitřního prostředí. Tato hranice vyjadřovaná příslušnou intenzitou byla

definována jako anaerobní práh.

V tréninku má pro stimulaci aerobních systémů zásadní význam. Je to intenzita

- která klade vysoké nároky (nikoliv maximální) na spotřebu kyslíku

- acidóza La přitom zůstává v mezích přijatelné tolerance

- cvičení tak lze provádět déle

Stanovení ANP umožňuje laboratorní vyšetření se stupňovaným zatížením a lze

využít terénních testů (podle změn tepové frekvence). U netrénovaných jedinců se ANP

pohybuje mezi 50 – 70 % VO2max, u trénovaných pak 80 – 90 % i více. K hrubému

odhadu se uvažuje o pásmu 85 – 90 % maximální tepové frekvence. Prakticky se pracuje i

s nejrůznějšími přepočty na rychlost lokomoce.

Koncentrace laktátu v krvi se stala základním parametrem, který se používá k

posouzení svalové aktivity. Je to proto, že laktát je jedním z mála parametrů, které je

možno přímo využít v reálných podmínkách ke kontrole tělesného zatížení (Bunc, 1989).

Také Pfitzinger & Freedson (1998) podporují odběr laktátu pro kontrolu

trénovanosti. Uvádějí, že vyšší korelace je mezi hladinou laktátu na úrovni ANP a

vytrvalostním výkonem než mezi VO2max a vytrvalostním výkonem. VO2max primárně

reflektuje změny v centrálním systému transportní kapacity přenosu kyslíku, kdežto

hladina laktátu na úrovni ANP reflektuje změny také v periferních svalech vzhledem ke

kapacitě pro oxidativní metabolismus.
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Přísun kyslíku do svalu za velmi intenzivní fyzické práce je nedostatečným jednak

z místních příčin, jednak pro omezenou kapacitu respirace a cirkulace, a proto musí být

svalstvo zajištující tuto aktivitu vybaveno velkou kapacitou anaerobního metabolismu.

Anaerobní glykolytická fosforylace a hlavně pak její poslední reakce - přeměna pyruvátů v

La - má vedle energetické funkce i důležitou úlohu v zajištění tkáňových oxidací, neboť je

zdrojem oxidované formy NAD (Bunc, 1989).

2.7 Funkční zátěžová diagnostika

Rozlišují se kvalitativní a kvantitativní přístupy k hodnocení zdatnosti. Tyto dva

druhy diagnostiky by se měly vzájemně doplňovat. V základní kvalitativní diagnostice

sportovního tréninku je možné uvést jednoduché schéma:

Plán tréninku → trénink → vyhodnocení tréninku → plán tréninku.

Do této diagnostiky je možné zahrnout např.: testování motorických schopností a

dovedností, jako jsou testy schopností obratnostních, rychlostních, rytmických atd.

(Měkota & Blahuš, 1983).

Variabilita objektivních i subjektivních činitelů, které do sportu a tréninku vstupují,

a také různorodost pohybového obsahu sportovních odvětví vylučují možnost předložit

jednoznačný recept všeobecné diagnostiky.

Změny, ke kterým dochází v průběhu tréninkového procesu, je nezbytné

systematicky kontrolovat a posuzovat účinky zvoleného tréninku. Do této části již vstupuje

kvantitativní způsob diagnostiky, kde se výchozí diagnostická data vyjadřují pokud možno

numericky pro potřeby exaktnějšího vyhodnocování tak, aby bylo možné zjišťování vztahů

a účinků mezi nimi.

Požadavek kvantifikace diagnostiky platí i u hodnocení druhu a velikosti zatížení,

což patří ke stěžejním bodům podmiňujícím, racionální řízení tréninku. Jde hlavně o

zkoumání vztahů zatížení a adaptačních změn v různých tréninkových cyklech.

Z hlediska prostředí dělíme zátěžovou diagnostiku na terénní a laboratorní. Každá

z variant má své výhody a nevýhody. K výhodám terénního testování patří zvláště přímá

využitelnost výsledků v tréninku, větší dostupnost a možnost realizace u velkých skupin

jedinců a v neposlední řadě i to, že nějaké tréninkové prostředky mohou být přímo použity

jako diagnostické. Velkou nevýhodou terénní diagnostiky je značná závislost na

povětrnostních podmínkách a často i reliabilita výsledků. Ukazuje se, že například hodnoty
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maximální srdeční frekvence mohou být v terénu až o 10 tepů·min-1 vyšší než hodnoty

laboratorní. K výhodám laboratorního testování patří standardní podmínky, možnost

snímání většího množství fyziologických hodnot v relativně stálém prostředí a často i vyšší

přesnost těchto metod. K nevýhodám patří vyšší cena, omezená kapacita a problém s

přenosem získaných informací do tréninkového procesu, tedy přímé využití těchto

výsledků při řízení tréninku. Proto je příhodné ověřit si v terénních podmínkách, zda jsou

hodnoty maximální SF podobné jako v laboratoři. Jako nejvhodnější zatížení se ukazuje

zatížení v délce trvání okolo 3 min., které je absolvované s maximální intenzitou a na

konci je měřena SF. Je-li rozdíl mezi laboratoří a terénem 3 tepy·min-1, není potřeba

provádět korekce laboratorních hodnot při použití v tréninku. Nejvýhodnějším řešením je

kombinace obou způsobu hodnocení aktuální kondice (Suchý & Bunc, 2008).

2.7.1 Možnosti laboratorních zátěžových testů

Laboratorních zátěžových testů existuje celá řada, nejpřesnější a nejpoužívanější

metoda získávání informací o zatěžovaném organismu podává spiroergometrie.

Spiroergometrií měříme aerobní a kardiorespirační zdatnost analýzou nadechovaného O2

a vydechovaného CO2 při fyzickém zatížení organismu. Tato metoda je používaná

primárně v laboratořích na různých typech ergometrů. Moderní přenosné analyzátory

umožňují testování při specifických pohybech jednotlivých sportů. Není nutné se striktně

držet přístrojového zatěžování organismu, ale je možné testovat při specifických pohybech

jednotlivých sportů. Nejčastěji používaným ergometrem je bicyklový nebo pásový (běhací

pás), mimo těchto dvou nejpoužívanějších jsou často v laboratořích k dispozici ergometry

uzpůsobené pro specifické potřeby některých sportovců, například rumpál, kde jsou do

pohybu zapojeny především ruce. Je určen k zajištění spirometrie u hendikepovaných

pacientů (např. po amputaci dolních končetin). Nevýhodou rumpálu je skutečnost, že

nedochází k celkovému zatížení organismu, jelikož je zatěžováno pouze malé procento

svalů těla. Podobným problémům čelí i bicyklový ergometr, kde jsou maximální dosažené

hodnoty o 5 – 8 % nižší než u ergometru pásového (Vilikus et al., 2004).

Dále pak veslovací ergometr, který je určen zejména pro vodní sporty, kde se

k pohybu používá nejvíce horní část těla. To však neplatí pro plavce, kteří mají své vlastní

technologie a plavou proti uměle vytvořenému proudu.
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Pro mnoho sportovních odvětví existují laboratorní přístroje, které umožňují

vykonávat stejné pohybové vzorce jako v přirozených podmínkách. Sporty, u kterých je

potřeba specifické vybavení (loď, lyže, pádla), se v laboratorních podmínkách napodobují

hůře, avšak i tyto sporty lze na moderních přístrojích spolehlivě napodobit.

Testování skialpinistů v laboratoři lze provést v relativně přirozených podmínkách

tohoto sportu, a to s využitím širokého pásového ergometru. Vyšetřovaná osoba

napodobuje lokomoční vzorce skialpinismu pomocí běžeckých kolečkových lyží na

klasickou techniku s upraveným vázáním pro skialpinistické boty a holemi s gumovou

koncovkou tak, aby nebyl poškozen běhací pás.

2.7.2 Spiroergometrie

Spiroergometrie je velmi vhodnou metodou pro určování funkčnosti transportního

systému kyslíku. Je velmi využívaným vyšetřením pro vytrvalostní sporty, při kterých je

rozhodujícím faktorem pro úspěch co nejrychlejší transport kyslíku tkáněmi. Primárním

úkolem spiroergometrie u zdravých sportovců je zajišťování reakcí organismu na fyzickou

zátěž. Rozpoznání, kdy se zapojuje který energetický systém, stanovení anaerobního prahu

a jiné důležité ukazatele jako maximální tepová frekvence, VO2max atd.

Změna tréninkových metod, změna prostředí, stravy, výpadek z tréninku atd. mají

jistý vliv na výkonnost organismu. Zkušeného trenéra po každém takovém zásahu do

tréninkového procesu zajímá, do jaké míry se kardiorespirační zdatnost změnila, jak na ni

které metody působí a jak je možné ji ovlivňovat.

Spiroergometrie neslouží pouze k určování výkonnosti organismu. Pro mladé

sportovce se může stát ukazatelem, jakému sportu by se měli v budoucnosti věnovat, nebo

který sport je pro ně vhodný. Každý sportovec má různé somatické a fyziologické

předpoklady. Některé fyziologické parametry jsou geneticky podmíněné a bez zátěžového

vyšetření se mohou pouze odhadovat. Např. maximální aerobní kapacita je rozhodujícím

předpokladem pro dosažení dobrých vytrvalostních výkonů. Dispozice pro aerobní

fyzickou zdatnost se do značné míry dědí. Většina autorů se shoduje, že genetická vrozená

složka činí 30 %, získaná složka aerobní zdatnosti (tréninkem ovlivnitelná) je asi 70 %

(Vilikus et al., 2004).

V lékařské praxi slouží spiroergometrie jako vhodné vyšetření pro prevenci

zdravotních komplikací, odhalení skrytých kardiorespiračních onemocnění, které nemusí
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být při klidovém vyšetření znatelné. Je vhodná pro preskripci pohybové aktivity,

hodnocení efektů léčby, nebo diferenciální diagnostika bolestí na hrudi. Pravidelné

vyšetření je velmi důležité pro stanovení změn organismu po určité časové periodě.

Zátěžové testy, založené na principu analýzy nadechovaných a vydechovaných

plynů, jsou z výzkumného hlediska těžko nahraditelnou metodou. Díky přenosným

analyzátorům je možné snadným způsobem monitorovat téměř jakýkoliv pohyb a

analyzovat vliv zatížení organismu na fyzickou zátěž.

2.7.3 Ukazatele spiroergometrie

Maximální spotřeba kyslíku, VO2max (ml∙kg-1∙min-1)

Vytrvalostní výkony jsou zajišťovány zejména aerobními procesy. Vysoká úroveň

dodávky kyslíku a jeho využití ve svalech k přeměně energie je rozhodujícím faktorem

výkonu v dlouhodobé vytrvalosti. Vysoké hodnoty VO2max zároveň nejsou zárukou

nejlepších výkonů ve vytrvalostních sportech. Podstatná je flexibilita aerobního systému,

ve kterém je sportovec schopen využívat vysoké procento VO2max, aniž by docházelo

k výrazným změnám vnitřního prostředí, jako je hromadění laktátu.

Fyzický výkon ve sportech, kde jsou zapojovány velké svalové skupiny delší dobu,

koreluje s maximální spotřebou kyslíku. Není možné dosáhnout nejlepších výsledků bez

vysoké aerobní výkonnosti. Pokud je VO2max měřeno dle standardizovaných podmínek, je

nejvíce reprodukovatelnou hodnotou individuální aerobní zdatnosti. VO2max je nutné

dávat do souvislostí s ostatními faktory výkonu, jako jsou stav trénovanosti, negativní vliv

techniky, psychika atd. To může být částečným vysvětlením, proč jsou nejlepší výkony

vyžadující vysokou aerobní zdatnost zaznamenávány ve věku 20-30 let, přestože je

dokázáno, že nejlepší maximální spotřeba kyslíku je obvykle dosahována před dvacátým

rokem života (Åstrand et al., 2003).

Často je možné se setkat s rozdílným uváděním jednotek. Rozdíly jsou dány

uváděním absolutních a relativních hodnot. Jednoduchým převodem jednotek dosáhneme

absolutní hodnoty. Například VO2max pro 70 kg vážícího muže je stanoveno na 4,2 l∙min -1

, což v relativní hodnotě znamená 60 (ml∙kg-1∙min-1) – (4,2x1000/70). Pro srovnávání je

více využitelná relativní hodnota. Ženy často inklinují k nižší VO2max, ale když

přeměníme hodnotu na relativní, mužské a ženské hodnoty se pak více přiblíží (Draper &

Hodgson, 2008).
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VO2max je závislá na množství vzduchu, který je sportovec schopný prodýchat za

minutu, alveolokapilární difuzi kyslíku, minutovém objemu srdečním, množství

hemoglobinu a erytrocytů v krvi, arteriovenózní diferenciaci kyslíku (rozdíl mezi

množstvím kyslíku v arteriální a venózní krvi vyjadřuje extrakci kyslíku tkáněmi),

množství mitochondrií a na množství aktivně oxidačních enzymů (Novotná & Novotný,

2007).

Stále trvá diskuse o limitujících faktorech VO2max. Přenos kyslíku z

atmosférického vzduchu do cílového orgánu je výsledkem koordinované funkce řady etap.

Ventilace, která je schopna transportovat dostatečné množství vzduchu k výměně

dýchacích plynů v plicních alveolech, je následována difuzí alveolokapilární membránou,

představující pasivní proces, který závisí kromě difuzních vlastností membrány na

velikosti styčné plochy. Cirkulace představuje schopnost přenést kyslík do cílových

orgánů, závisející na přečerpávací funkci srdce a distribuci krve v periferii, kde vstupuje

kyslík do metabolismu mitochondrií cílové buňky.

Červená pomalá svalová vlákna mají vysokou mitochondriální oxidační kapacitu.

Vzhledem ke geneticky determinovanému poměru mezi červenými a bílými svalovými

vlákny je pravděpodobně rozhodujícím limitujícím faktoremVO2max geneticky daná

struktura enzymatické výbavy svalových vláken. Tyto předpoklady určují pouze optimální

dosažitelnou možnost nejvyššího příjmu kyslíku, jejíž využití však může být individuálně

omezeno nejrůznějšími faktory transportního (dýchacího a oběhového) systému (Máček et

al., 2011).

Hodnoty VO2max a další ukazatele oběhového a dýchacího systému lze hodnotit ve

vztahu k dosaženému výkonu. Příkladem hodnocení je následující schéma.
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Schéma 2 - Hodnocení vztahu výkonu a VO2max (Formánek & Horčic, 2002)

Při pohybech, které vyžadují práci více svalových skupin, jsou hodnoty VO2max

vyšší, takže na přístrojích stimulujících běh na lyžích jsou naměřené hodnoty jednotlivce

vyšší než na běhacím páse a současně na běhacím páse jsou hodnoty vyšší než na

bicyklovém ergometru. Rozdíl v hodnotách VO2max mezi běžeckým pásem a bicyklovým

ergometrem je zpravidla 5-10% (Canals et al., 2003).

Otázkou je, kterým typem pohybu bude dosaženo individuální nejvyšší spotřeby

kyslíku. Hodnoty dosažené při běhu na rovném běhacím páse jsou přibližně stejné jako

hodnoty naměřené na kole při jízdě ve stoje. Zatímco při běhu na běhacím páse se sklonem

3° a více je dosaženo od 5 do 11% vyšších hodnot. Určení maximálního aerobního výkonu

na běhacím páse do určitého sklonu může být neadekvátní vzhledem k profilaci sportovce.

U sportů, kde je výkon závislý na svalových skupinách horních končetin - jako při

běžeckém lyžování, skialpinismu nebo veslování,- mohou být zaznamenány nižší hodnoty

(Åstrand et al., 2003).
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Důležitým kritériem určujícím dosažení maximální spotřeby kyslíku je dosažení

rovnovážného stavu - plateau a mírný pokles se zvyšující se zátěží. Je známo, že spotřeba

kyslíku stoupá lineárně se zvyšujícím se pracovním zatížením do maximální hodnoty

spotřeby kyslíku a rovnovážný stav spotřeby kyslíku je se stoupajícím pracovním

zatížením znamením, že jedinec dosáhnul svého maxima. Jestliže se nedostaví rovnovážný

stav ve spotřebě kyslíku, nemůže být stanovena maximální spotřeba (Lamb, 1978).

Graf 1 - Dosažení rovnovážného stavu spotřeby kyslíku (Lamb, 1978)

Skialpinisté dosahují díky tréninku ve vysoké nadmořské výšce a celkově

náročnému pohybu vysokých hodnot VO2max. Španělský nadějný závodník Kilian Jornet

Burgada dosahuje hodnot až 92 ml∙kg-1∙min-1. Mezi českými skialpinisty jsou nejvyšší

hodnoty zaznamenány u Radka Groha 80 ml∙kg-1∙min-1 (Hepnar, 2010).

Anaerobní práh (ANP)

Tento pojem můžeme definovat několika způsoby, jako nejpřesnější se jeví tyto 2:

- maximální intenzita konstantního zatížení, při které dochází k rovnováze tvorby a

utilizace laktátu

- intenzita maximálně dosažitelného rovnovážného stavu předělu mezi oxidativním a

neoxidativním krytím energetických potřeb
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Hodnoty ANP je možné určit buď neinvazivně z ventilačně-respiračních hodnot

(ventilační práh), nebo invazivně z hodnot krevního laktátu. Existuje i třetí méně

používaná metoda neinvazivního zjištění ANP, ze zlomu při stupňované srdeční frekvenci

(princip Conconiho testu). Tato metoda je však méně přesná, může být ovlivněna mnoha

faktory, a proto se také často nevyužívá.

Pro invazivní stanovení ANP je třeba test přerušovat. Vzhledem k tomu, že měříme

parametry v krvi a ne ve svalu, kde ke změnám došlo, musíme počítat s určitým zpožděním

při přechodu La ze svalu do krve. Proto se preferují neinvazivní metody stanovení ANP při

zachování zhruba stejné přesnosti jejich stanovení (Bunc, 1989).

Graf 2 - Stanovení ANP z ventilačních hodnot

2.7.4 Ukazatele spirometrie

Úkolem respirace v živém organismu je výměna O2 a CO2 mezi zevním a vnitřním

prostředím organismu. Při fyzickém zatížení dochází ke zvýšení minutové plicní ventilace,

která je v pásmu submaximálních intenzit úměrná intenzitě zatížení. Pro objasnění

ventilačních zákonitostí je třeba se stručně zmínit o hlavních parametrech výměny plynů,

které mají vztah k určení kapacity transportního systému.
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Vitální kapacita plic (VC)

Je tvořena součtem dechového objemu, inspiračního (nadechovaného) a

expiračního (vydechovaného) rezervního objemu plicního. Je ukazatelem statickým,

jednorázovým VTmax měřeným v klidových podmínkách. Při mírné intenzitě zatížení se

díky zapracování dýchacích svalů (rozdýchání) může VC oproti klidové hodnotě zvýšit. Po

středně intenzivní práci se prakticky nemění, ale po dlouhodobé vyčerpávající práci, při

které dochází k únavě dýchacích svalů, může klesnout dokonce až na 60 % výchozích

hodnot (Havlíčková, 2008).

Pro laboratorní měření se doporučuje VC měřit v ranních hodinách bez výrazné

předchozí zátěže. Hodnoty vitální kapacity plic mohou dosahovat až 8 litrů, záleží na

sportovní disciplíně a stupni trénovanosti jedince.

Dechový objem (Vt)

Množství vzduchu, které se jedním nádechem dostává do plic a se stoupající

intenzitou vzrůstá, je však do značné míry závislé na dechové frekvenci. Při klidových

stavech činí 0,5 – 0,7 l, při těžké práci se pohybuje v rozmezí 2,0 – 3,0 l. Častěji bývá spíše

vyjadřován svým podílem na vitální kapacitě (% VC), což při intenzivním výkonu u

trénovaných jedinců může představovat hodnoty až 70 % VC.

Minutová ventilace (V)

Je výslednicí hloubky a počtu dechů (V = VT x DF) a je především závislá na

intenzitě konané práce. V klidu se pohybuje kolem 7 - 8l a při výkonu stoupá až na 80 –

100 l. Minutová ventilace se přizpůsobuje potřebám zvýšeného přísunu kyslíku a

především zvýšení koncentrace CO2 a jeho potřebě vyloučení z organismu. Při

stupňovaném zatížení stoupá minutová ventilace lineárně, ale u vyšších intenzit

pozorujeme tzv. hyperventilaci, což značí vyšší ventilaci, než je potřeba. Začátek

hyperventilace označujeme jako anaerobní práh, ten se pohybuje kolem intenzity zatížení

50 -60 % VO2max.

Ventilační ekvivalent kyslíku (VEO2)

Je vypočítána z podílu minutové ventilace a minutové spotřeby kyslíku. Je to

množství vzduchu potřebného pro spotřebu 1 l O2. Havlíčková (2008) uvádí, že u

maximálního zatížení činí ventilační ekvivalent kyslíku 28 litrů u mužů ve věku 25 let a 33

l vzduchu na 1 l O2 u žen. Čím je jeho hodnota nižší, tím je stupeň využití kyslíku vyšší.
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Výdej oxidu uhličitého (Vco2)

Představuje množství oxidu uhličitého vydaného z plic do vnějšího prostředí za

časový interval. Je důležitým ukazatelem při posuzování reakce a adaptace na tělesnou

zátěž. Často se využívá k zjištění anaerobního prahu neinvazivní metodou pro stanovení

hodnot RQ (respirační kvocient).

Příjem kyslíku (O2)

Značí množství vstřebaného kyslíku z vdechnutého atmosférického vzduchu za

časový interval, zpravidla 1 min. Pomocí toho ekvivalentu zajistíme potřebnou validitu a

reprodukovatelnost měření.

Respirační kvocient (RQ) a poměr respirační výměny VCO2/VO2

Je vyjádřením okamžitých ventilačních vztahů CO2 a O2. Zatímco v klidu zůstává

tento vztah konstantní, při stupňované fyzické zátěži se mění. Při nižších intenzitách zátěže

lehce klesá, po překročení úrovně ANP jeho hodnota s nastupující metabolickou acidózou

prudce stoupá. Označení vztahu VCO2/O2 symboly je dosud nejednotné a v praxi, někdy i

v odborné literatuře, bývá nevhodně používáno. Podle současných názorů je vhodné

používat dvojího označení s rozdílnou podstatou a významem (Brooks, 1984).

Poměr respirační výměny RER (respiratory exchange ratio) platí pro výměnu plynů

v plicích. R= RQ platí pouze v rovnovážném vztahu. Je to správné označení pro dynamiku

změn výměny VCO2/VO2 při stupňovaném fyzickém zatížení do maxima. Překračuje

hodnotu 1,0 při dosažení maxima a dále se zvyšuje při fázi zotavení. Má význam jako

kritérium dosažení maximální metabolické úrovně, hodnota pro určení energetických

ekvivalentů, jako jeden z parametrů pro neinvazivní určení anaerobního prahu ANP

(Janda, 1996).

V klidu závisí hodnota R na složení stravy, zejména na trojpoměru živin. Pokud se

strava skládá pouze ze sacharidů, hodnota R je cca 1, pokud pouze z tuků, hodnota R je cca

0,7 a pokud by strava obsahovala pouze bílkoviny, hodnota R bude cca 0,8. Většina

sportovců konzumuje stravu smíšenou, nikdy ne pouze některou z uvedených živin.

Hodnota R se v průměru pohybuje v rozmezí 0,8 - 0,85 – smíšená strava.

Při zátěži platí, že čím více se zátěž stupňuje, tím méně hodnota R závisí na složení

stravy a tím více se R mění v závislosti na rostoucí koncentraci kyseliny mléčné v krvi.

Kyselina mléčná je pufrovaná hlavním extracelulárním nárazníkovým systémem -
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bikarbonátovým, za vzniku nestálé kyseliny uhličité, která se rozkládá na vodu a oxid

uhličitý. Oxid uhličitý potom člověk vydechuje ve vyšší koncentraci, a tím pádem stoupá

hodnota RQ. Při zátěži není úplně správné mluvit o termínu respirační kvocient, ale

výstižnějším termínem je: aktuální poměr výměny dýchacích plynů, RER.

Poměr dýchacích plynů (RER) je velmi spolehlivým ukazatelem metabolického

zatížení testované osoby při spiroergometrickém testu. Je to důležitá hodnota pro validitu

testu. Jestliže bylo při testu dosaženo hodnoty RER 1,00 a méně, pak není možné

považovat naměřené hodnoty funkčních parametrů za maximální. Hodnota RER 1,00

odpovídá přibližně anaerobnímu prahu (Vilikus et al., 2004).

Za maximální test je považována zátěž, kdy byla testovaná osoba jasně nad

anaerobním prahem a dosáhla v okamžiku nejvyšší spotřeby kyslíku hodnotu RER nad

1,06. U správně motivovaného a zdravého sportovce je tento poměr vždy 1,10-1,25.

Extrémně motivovaný sportovec dosáhne RER v maximu 1,2–1,25 (Máček et al., 2011).

Dále je třeba zmínit korelační faktory pro přepočet objemových hodnot, které

umožňují srovnání výsledků v různých podmínkách prostředí. Objemové ventilační

hodnoty, měřené v prostředí s aktuálními podmínkami teploty, tlaku a nasycené vodními

parami, doplňujeme symbolem ATPS (ambient temperature, pressure, saturated). Objemy

měřené za různých podmínek by nebyly vzájemně srovnatelné, a proto je standardizujeme

přepočtem na BTPS (body temperature, atmosphaeric pressure, water satured), tj. pro

teplotu těla 37°C, okolní atmosférický tlak vzduchu a jeho nasycení vodními parami při

teplotě 37°C (Placheta et al., 1999).

2.7.5 Energetický výdej při zatížení

Energetický výdej za klidových podmínek je výrazně nižší než při pohybové

činnosti, kdy organismus podle intenzity a doby trvání této činnosti spotřebovává energii

odpovídajícím způsobem. Ke zjišťování energetického výdeje nám slouží několik metod,

odlišné svou náročností měření a přesností postupů. Pro orientační hodnoty nám slouží

tabulky a nomogramy s uvedenými údaji energetického zatížení při různých sportech za

daný čas. Výsledky se však mohou upřesnit pomocí některých fyziologických ukazatelů,

jako je srdeční frekvence, plicní ventilace s využitím závislosti mezi uvedenými ukazateli a

spotřebou kyslíku.
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Nomogramy umožňují odhad energetického výdeje buď z výkonu W, nebo z VO2.

Oba postupy spojují méně přesné výsledky, jsou však nenáročné na technické vybavení a

hodí se především pro rutinní činnost a v terénní praxi (Placheta et al., 1999).

Energetický výdej lze spočítat ze spotřeby kyslíku tak, že využijeme energetický

ekvivalent pro kyslík. Z jednoho litru kyslíku se uvolní energie odpovídající za klidových

podmínek zhruba 20,3 kJ. Přímým měřením spotřeby kyslíku tedy získáme přesnější

hodnoty energetického výdeje organismu. Tato využívaná metoda se nazývá nepřímá

ergometrie.

Měřením spotřeby kyslíku a analýzou vydechovaných plynů zjišťujeme na

základně nadechovaného kyslíku (O2) a vydechovaného kysličníku uhličitého (CO2) poměr

obou těchto parametrů (respirační kvocient–RQ), ze kterého lze určit podíl zapojených

energetických systémů, jež jsou v organismu využívány při daném stupni zatížení (Kuhn et

al., 2005).

Tabulka 4 - Respirační kvocient a energetický ekvivalent kyslíku v závislosti na způsobu čerpání
energie (Bartůňková, 2007)

R EEo2[kJ] Energie uvolněná

z tuků [%] ze sacharidů [%]

0,71 19,6 100 0

0,75 19,8 85 15

0,80 20,1 68 32

0,90 20,6 34 66

0,95 20,9 17 83

1,00 21,1 0 100

K nejpřesnějším měřením energetického výdeje se využívá metoda měření výdeje tepla do

vnějšího prostředí pomocí tepelně izolovaných boxů. Tato metoda je však velice náročná

na realizaci při sportech.

2.7.6 Antropometrie

Antropometrické měření, neboli hodnocení tělesného složení, by mělo být součástí

každého funkčního vyšetření, z důvodů správné evaluace celkového vyšetření. Metod

stanovující tělesné složení je mnoho. V praxi jsou nejpoužívanější metody stanovení %

tuku a ATH pomocí měření deseti kožních řas dle Pařízkové, nebo pomocí bioimpedance.
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Při dlouhodobém sledování je nutné používat jednu metodu, která i přes absolutní

chybu měření poskytne údaje o změnách vyvolaných intervencí. Hodnoty % tělesného

tuku, které se ukazují jako vyhovující, v rozmezí 8-12 %, při použití kaliperu 5-9 %. U žen

jsou hodnoty o 3-5 % vyšší (Suchý & Bunc, 2008).

Bioimpedance

Při této metodě prochází tělem slabé, pro lidské tělo naprosto bezpečné a

nepostřehnutelné elektrické proudění. Měření je založeno na skutečnosti, že elektrický

proud prochází snadněji tekutinou v našich svalech než tukem. Proudění prochází téměř

celým tělem, a tím umožňuje měřit elektrický odpor těla.

Měření kožních řas

U této metody jsou měřeny kožní řasy pomocí kaliperu a následně přepočítávány

podle tabulek na % tuku a ATH. Jedná se o dvakrát nepřímý způsob stanovení depotního

tuku, to je převod součtu řas na denzitu a převod denzity na tělesné složení, resp. procento

depotního tuku. Metodika měření deseti kožních řas dle Pařízkové se značně liší od jiných

metodik používaných v zahraničí.

Měřením kožních řas je možné stanovení relativní hmotnosti depotní tukové tkáně,

která tvoří v organismu všechen mobilizovatelný tuk. Nezahrnuje nemobilizovatelný tuk,

který je strukturní součástí buněk, jako jsou myelinové pochvy neuritů, buněčné a jiné

membrány a podobně. Jednotlivé části depotní tukové tkáně, i když jsou lokalizovány na

různých částech těla, jako celek podléhají totožným dynamickým změnám v souvislosti i s

extrémními výkyvy rovnováhy energetického příjmu a výdeje.

Stanovení hmotnosti depotní tukové tkáně umožňuje výpočet „tukuprosté“, neboli

aktivní tělesné hmoty (ATH). Tato hodnota zahrnuje kromě hmotnosti skeletu především

hmotnost kosterního svalstva a parenchymatózních orgánů (játra, ledviny, slezina) s

intenzivní látkovou přeměnou a vztahem k zabezpečování pohybové činnosti (Kohlíková,

2009).
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2.8 Hypoxické prostředí ve skialpinismu

Státy, jejichž sportovci opakovaně dosahují úspěchů v mezinárodních

skialpinistických soutěžích, kladou důraz na přípravu ve vyšší nadmořské výšce. Na

základě dlouhodobých zkušeností a vědeckých výzkumů panuje u odborníků obecná

shoda, že hypoxická příprava je nutnou součástí tréninku nejen u vytrvalostních sportovců.

Sporty, které svým charakterem předpokládají pohyb ve vyšších nadmořských výškách

(např. běh na lyžích, biatlon, skialpinismus), by měly tréninku ve vyšší nadmořské výšce

přikládat o to větší pozornost.

Z dostupných zdrojů zatím není zřejmé, jakým způsobem zahraniční skialpinisté

pracují v rámci tréninku s vyšší nadmořskou výškou a jaký je volen způsob přípravy. Tyto

hlediska jsou klíčová pro schopnost sportovců podat při soutěži očekávaný výkon. Poloha

závodů světového poháru (dále jen SP) ve skialpinismu pro rok 2011, která výškou

1896±372 metrů nad mořem (dále jen m n. m.) jasně potvrzuje, že příprava ve vyšší

nadmořské výšce je pro sportovce s ambicemi na dobré umístění nedílnou součástí

přípravy.

Specifická charakteristika profilu závodů ve skialpinismu s převýšením někdy i

2500 m, klade zvýšené nároky na funkční kapacitu organismu, a to zejména na ventilační

schopnosti, i za zhoršených podmínek nižšího parciálního tlaku. Závodní skialpinismus je

možné řadit mezi extrémní sporty z důvodů nesmírné náročnosti, působení okolních vlivů

prostředí hor a časté nepřízni počasí (Volken et al., 2007).

O zatěžování organismu v hypoxickém prostředí bylo již provedeno mnoho studií.

Otázkou zůstává, jak přesně je možné tréninkové metody ve vyšší nadmořské výšce

aplikovat na závodní skialpinismus, kde profil závodní tratě je prakticky jen do kopce a

z kopce. Při soutěžích typu vertical se na lyžích běží od startu až do cíle stále do kopce,

což klade značné nároky na fyzickou kondici. V závodech skialpinismu jde o překonání

tratě, nebo alespoň její časti v co nejkratším čase. Většina závodů, kromě typu vertical, se

skládá z různě dlouhých výstupů a sjezdů. V závodě nejde jenom o vzdálenost překonanou

v kilometrech, ale především o převýšení, které musí skialpinista v průběhu závodu zdolat.

Před každým závodem je znázorněn profil trati, kde je vyznačeno stoupání, sjezdy a

místa, kde je nutné stoupat na botách nebo mačkách. Z profilu je hned znatelné převýšení

jednotlivých stoupání a sjezdů a zároveň délka trati celého závodu.
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Závody SP jsou situovány především do Alp a účastníci jsou většinou Evropané.

Trať je obvykle kombinací cest, sjezdovek a volného terénu, která se mění podle

charakteru závodu. Tabulka 5 uvádí profil jednotlivých závodů, kde je vidět, že závody

probíhají obvykle ve vyšší nadmořské výšce, tedy 1500 – 3000 m n. m.

Důvody nižší výkonnosti organismu ve vyšší nadmořské výšce jsou známy již od

roku 1878, kdy Francouz Bert přinesl první důkazy o vlivu nižšího parciálního tlaku na

pokles výkonnosti u neadaptovaných jedinců (Bert, 1878).

Systematičtější výzkum vlivu nadmořské výšky začal v padesátých letech minulého

století, kdy se poprvé ukázalo, že tzv. zdraví obyvatelé vysokohorských oblastí

peruánských And mají zvláštní nálezy – určitý stupeň plicní hypertenze a také hypertrofie

pravé komory srdeční. To bylo později potvrzeno u stálých obyvatel Himalájí a vysokých

hor v USA. U populací trvale žijících ve vysokých nadmořských výškách se pozoruje

významně snížený výskyt infarktu myokardu (Jokl, 1968).

Systematické studium vyšší nadmořské výšky na sportovní výkon bylo zahájeno

v souvislosti s XIX. Olympijskými hrami 1968 v Mexiku, které se konaly v Mexiko City

ve výšce 2240 m n. m., kde sportovci ve vytrvalostních disciplínách zaznamenali 2-8%

pokles výkonnosti. Aby se pokles výkonnosti ve středních nadmořských výškách

neopakoval, začal ve vytrvalostních sportech vysokohorský trénink. Přínosnou se ukázala

příprava ve výškách 1800 – 3000 m n. m., ovšem i po takto realizované přípravě vždy

nebylo a není dosaženo úspěchu (Neuman et al., 2005).

Četné studie i zkušenosti přinesly řadu poznatků, jak se připravovat na soutěže ve

vyšší nadmořské výšce. Později byl zkoumán vliv vysokohorské přípravy také na sportovní

výkony v běžných výškách. V obou případech se jedná o změněné podmínky a o vliv

zatěžování na změny organismu, které jsou příznivé pro výkonnost ve vyšších

nadmořských výškách a které přetrvávají také po určitou dobu návratu do nížiny (Suchý et

al., 2009).

Jako první začali tento typ tréninku ve vyšší nadmořské výšce používat trenéři

z tehdejší Německé demokratické republiky (NDR), kteří jako první prezentovali model

„21 dní pobytu a tréninku ve 2000 m n. m. “, ověřený zřejmě především u plavání a

veslování. Trenéři i metodici v tehdejší NDR byli přesvědčeni, ale bez opory ve vědecky

ověřených výzkumech, že trénink ve výšce má značný podíl na úspěchu jejich svěřenců,

protože po těchto soustředěních sportovci obvykle dosahovali velmi dobrých výsledků

(Wilber, 2004).
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2.8.1 Varianty tréninku v hypoxickém prostředí

Posledních 30 let se diskutuje o možnostech pobytu v hypoxickém prostředí. Byly

stanoveny 3 základní varianty:

1. Trénovat v nižších nadmořských výškách a odpočívat a žít ve vyšších nadmořských

výškách – „living high – training low” – dále jen LHTL . Stačí v hypoxickém prostředí

pouze žít, aby bylo dosaženo pozitivních změn.

2. Varianta je opačná, trénovat v hypoxickém prostředí a žít v normální nadmořské výšce –

„Living low – training high”- dale jen LLTH.

3. Možnost upřednostňuje trénování ve výškách, i následný pobyt ve vyšší nadmořské

výšce – „Living high – training high” – dále jen LHTH. Tvrdí, že dobře připravený

organismus potřebuje oba impulzy pro kvalitní adaptační změny, které si od hypoxie

slibuje (Dívald, 2010).

Metaanalýza článků publikovaných k problematice tréninku ve vyšší nadmořské

výšce v recenzovaných časopisech ukazuje, že špičkoví sportovci při pobytu i tréninku

v LHTH průměrně zlepší svou výkonnost o 5,2 %. Varianta LHTL zlepšuje výkonnost o

cca 4,3 %. Data byla získána z výzkumů realizovaných bez kontrolních skupin. Málo časté

výzkumy za využití kontrolních skupin ukazují na skutečnost, že členové těchto skupin za

předpokladu stejného tréninkového zatížení zlepší výkon asi o 2,6 %. Zlepšení při uměle

navozené výšce LHTL jsou nižší. Tato skutečnost je obvykle způsobena tzv. placebo

efektem, který lze v případě přírodní nadmořské výšky jen těžko eliminovat (Bonetti &

Hopkins, 2009).

Současné výzkumy se zaměřují na průběžné upřesňování různých modelů využití

vyšší nadmořské výšky pro zvyšování výkonnosti, součástí šetření je v některých

případech také využití hypoxie. Jako probandy jsou v podstatě výhradně využívány úzké

týmy špičkových sportovců. Výzkumné týmy nemají zájem výsledky příliš publikovat, ale

spíše je primárně využívat pro interní potřeby participujících sportovních federací (Suchý,

2009).
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Při klasifikaci nadmořské výšky v posledních deseti letech došlo ke konsenzu

škálování nadmořské výšky z pohledu sportovního tréninku (Dovalil et al., 1999; Suchý &

Dovalil, 2005; Wilber, 2004):

 od hladiny moře do 800 m n. m. „nízká“
 do 1500 m n. m. „střední“
 v rozmezí 1500-3000 m n. m. „vyšší“
 pro výšky nad 3000 m n. m. „vysoká“
 nad výšky 5800 m n. m. „extrémní“

Vyšší nadmořská výška má nesporně kladný vliv na zvýšení biochemických

ukazatelů. Při rozhovoru se sedmi českými účastníky závodů světového poháru ve

skialpinismu bylo zjištěno, že této skutečnosti není zcela záměrně využíváno. Světová

skialpinistická výkonnostní špička natrénuje v průběhu zimní sezony přibližně 300 - 500

výškových kilometrů. Dosáhnout podobných hodnot je pro české závodníky zatím

neřešitelný úkol z mnoha hledisek. Jedním a zároveň zásadním činitelem je poloha České

republiky, která neposkytuje adekvátní prostředí vysokých hor, jako mají např. alpské

státy, nedostatečně široká členská základna atd. Čeští závodníci jsou nuceni za

vysokohorskou přípravou dojíždět za podmínek, kdy je trénink z velké části stereotypně

zaměřen formou LLTH. Pro většinu závodníků je to nejsnazší forma tréninku ve vyšší

nadmořské výšce.

Tréninková jednotka neprobíhá jako u většiny zimních sportů v rovnoměrné

nadmořské výšce. Zpravidla začíná i končí ve stejné nadmořské výšce, nicméně během

např. dvouhodinového tréninku mají skialpinisté naplánováno překonat i 2000 výškových

metrů, jsou tedy v průběhu tréninkové jednotky vystaveni značně rozdílným podmínkám

parciálního tlaku vzduchu než v místě, kde byl trénink započat.

2.8.2 Hypoxie v soutěžním skialpinismu

Jindra et. al (2011) provedli studii profilů tratí skialpinistických závodů. Sběr dat se

soustředil na čtyři klíčové proměnné profilu tratí: startovní výška, cílová výška, nejvyšší

bod a průměrná výška. Průměrná výška byla počítána jako průměrná hodnota mezi

nejnižším a nejvyšším bodem závodu. Nejnižší a nejvyšší bod zpravidla přestavuje start

nebo cíl závodu. Výsledné hodnoty profilů tratí závodů Světového poháru pro rok 2011

byly zpracovány do tabulky 5. Analýza dat závodů SP pro sezony 2010, 2011 a Český

pohár pro rok 2011 jsou zaneseny do grafu 3.
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Tabulka 5 - Topografické hodnoty závodů SP ve skialpinismu pro rok 2011 (Jindra et al., 2011)

Graf 3 - Profil průměrných výšek závodů SP (WC) pro rok 2010, 2011 a profil průměrných výšek
závodu Českého poháru (CRC) pro rok 2011 (Jindra et al. 2011)

*WC 2010 je zaneseno 10 závodů z 16 (z důvodů špatné dostupnosti dat).

Z rozhovoru s předními českými závodníky bylo zjištěno, že skialpinisté věnují

tréninku a pobytu ve výšce přibližně 21 dní v rámci ročního tréninkového cyklu, ale

bohužel v týdenních intervalech. Většina skialpinistů z různých důvodů nemůže zařazovat

kontinuální hypoxickou přípravu 3 týdny. Příprava ve vyšší nadmořské výšce výkonnostně

Name Place Country
Start altitude

(m a. s. l.)
Finish altitude

(m a. s. l.)
Peak

(m a. s. l.)
Average altitude

(m a. s. l.)
Ski ecrins Pelvoux France 1470 1220 2610 1915
Skialp Race  Arhntal Valle aurina Italy 1370 1765 2445 1860
Pizzo Tre Signori Premana Italy 1358 1358 1801 1580
Derby 3000 Gavarnie France 1827 1827 2355 2091
La Pitturina Ski Race Sega Digon Italy 1120 1120 2532 1826
Alpiniski Les Marecottes Swiss 1910 1910 2627 2269
Diablerets 3 D Les Diablerets Swiss 1158 1158 3210 2184
Transcavallo Tambre Italy 1382 1390 2196 1789
World Championships Claut-Valcellina Italy 950 640 1750 1195
Marmotta Trophy Martell - Val Martello Italy 2088 2088 2990 2539
Jennerstier Berchtesgarden Germany 635 1875 1875 1255
Lagoraï Cima d’Asta Tesino Italy 1100 1100 2847 1974
Tre Rifugi Mondovi Italy 1032 895 2448 1672
Dolomiti di Brenta Madonna di Campiglio Italy 2085 2085 2850 2468
Memorial P. Malinowskiego Zakopane Poland 1533 1500 2158 1829

μ 1401 1462 2446 1896
σ 413 431 420 372
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nejlepších českých skialpinistů před sezonou 2011 probíhala systémem LLTH: 1. týden

v hypoxickém prostředí strávený koncem října, 2. týden koncem listopadu a 3. týden

koncem prosince. Další příprava probíhá pouze před závody tím způsobem, že závodníci

přijedou na soutěž o několik dní dříve tak, aby se stihli aklimatizovat.

Průměrná nadmořská výška závodů SP byla 1896 ± 372 m n. m., což skialpinismus

řadí mezi několik málo sportovních odvětví, jejichž závody se převážně konají ve vyšší

nadmořské výšce. Závodníci se musí s podmínkami nižšího parciálního tlaku během

závodu rychle vyrovnat. Je nezbytné, aby závodník byl na tyto podmínky předem

připraven, pokud má ambice dosáhnout úspěchu. Česká reprezentace má výškou českých

hor značnou nevýhodu, protože musí vynakládat velké prostředky na zajištění tréninku

v takovýchto nadmořských výškách. Ve světovém soutěžním skialpinismu se na špičce

závodního pole objevují neustále stejné alpské země jako je Itálie, Francie, Rakousko,

Německo a Švýcarsko. Jedním z důvodů jejich úspěchů je jejich předpokládaný

dlouhodobý pobyt ve výšce. Tyto země mají ideální podmínky pro zajištění podmínek

tréninku ve vysoké nadmořské výšce.

Porovnáním profilů závodů SP byl zjištěn pouze malý rozdíl v celkové průměrné

výšce. Výsledky ukazují průměrnou výškovou hladinu 2000 m n. m. ±200 m. U Českého

poháru pro rok 2011 byla průměrná výšková hladina 1208 m. Na základě značného rozdílu

ve výškách obou pohárů doporučujeme sportovcům minimálně v přípravném období

věnovat větší pozornost vysokohorskému tréninku.

Rozhovory se sedmi skialpinisty byly zajištěny informace, reprezentující současný stav

tréninku v hypoxickém prostředí. Metodika přípravy skialpinistů je zatím nejednotná a

vychází z individuálních zkušeností trenérů. Analýza ukázala, že by bylo vhodné současné

opakované krátkodobé pobyty ve vyšší nadmořské výšce sloučit do delších časových

úseků.

V rozporu se stávající obvyklou praxí jednoznačně doporučujeme v rámci přípravy

na světové poháry stavbu tréninku odpovídající výškovému profilu závodů SP s cílem

zlepšení současného stavu výkonnosti skialpinistické reprezentace. Výsledky budou

využity pro výuku trenérů ve skialpinismu a ve specializaci sportu v přírodě (Jindra et al,

2011).
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3 CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY

Cíle:

Cílem práce bylo porovnat různé varianty postupu svahem na změnu zatížení

organismu v závislosti na rychlosti skialpinistické chůze a sklonu svahu při zachování

konstantního převýšení.

Hypotézy:

1. Stoupání svahem přímo je energeticky méně náročné než stoupání s odchylkou

směru od spádnice.

2. Energetický výdej klesá za předpokladu rostoucího sklonu svahu, konstantního

převýšení a zkracující se vzdálenosti až do bodu, kde skialpinista ztrácí při odrazu

adhezi s podkladem.

Úkoly:

1. Rešerše literatury.

2. Příprava protokolu pro postup svahem se změnou zatížení organismu v závislosti na

rychlosti skialpinistické chůze a sklonu svahu při zachování konstantního

převýšení.

3. Výroba speciálně upravených kolečkových lyží a holí.

4. Sběr antropometrických hodnot výzkumného souboru.

5. Realizace laboratorního měření.

6. Zpracování a vyhodnocení výsledků.
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4 METODIKA

Tento projekt je empirickým výzkumem a skládá se z jednoduchého

vnitroskupinového experimentu.

Výzkum je zaměřen na vliv postupu svahem a změnu zatížení organismu

v závislosti na rychlosti skialpinistické chůze a sklonu svahu při zachování konstantního

převýšení.

4.1 Výzkumný soubor

Soubor tvořilo 12 mužů (průměr ± směrodatná odchylka) ve věku 30,2±7,7 let, o

tělesné výšce 181,1±5,8 cm a tělesné hmotnosti 77,3±9,9 kg (tuku 10,2±2,6 %, aktivní

tělesné hmoty 69,3±7,8 kg) určeno metodou kaliperace podle Pařízkové (1962)). Jednalo

se o studenty tělovýchovného směru na UK FTVS, členy Horské služby Orlických hor a

Krkonoš, kteří aktivně sportují, a reprezentační skialpinisty. Všichni testovaní měli

předchozí zkušenosti se soutěžním skialpinismem. Žádný ze subjektů neuvedl skutečnosti,

které by mohly ovlivnit průběh měření. Během posledních dvou let žádný z probandů

neutrpěl zranění nebo vážné onemocnění, které by ho omezovalo v testování. Žádný z

testovaných nebyl kontraindikován pro aplikaci fyzické zátěže a spirometrické a

spiroergometrické měření.

Výzkum byl schválen etickou komisí UK FTVS a testovaní byli informováni o

průběhu testování a svým podpisem dali souhlas k měření. Souhlas etické komise a vzor

informovaného souhlasu je součástí příloh.

4.2 Experimentální plán

Výzkumná práce má kvantitativní charakter a jedná se o randomizovaný,

vnitroskupinový experiment (Thomas & Nelson, 1996).

Randomizace probíhala rozdělením respondentů do 4 skupin po 3 lidech přiřazením

hodnot pomocí tabulky náhodných čísel tak, aby každý číslo mělo stejnou

pravděpodobnost přiřazení. Tato náhodná čísla dostanou v dalším kroku přiřazena pořadí,

které odpovídají jejich velikosti. Z těchto pořadí pak vyplyne jednoduché pravidlo pro
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zařazení do skupin: respondenti s pořadím 1-3 jsou zařazeni do první skupiny, s pořadím 4-

6 do druhé skupiny atd. viz následující tabulka.

Tabulka 6 - Randomizace do skupin

Respondenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Náhodná č. 23 7 92 11 37 61 99 83 74 35 74 3
Pořadí 4 2 11 3 6 8 12 10 7 5 9 1
Skupiny II I IV I II III IV IV III II III I

Každý jedinec byl ve skupině se stejnými experimentálními faktory (rychlost, čas,

sklon svahu, převýšení) s tímto schématem:

Schéma 3 - Schéma výzkumu (Hendl, 2009)

Intervence Měření

X O

Vliv postupu svahem na změnu zatížení organismu v závislosti na rychlosti

skialpinistické chůze a sklonu svahu při zachování konstantního převýšení byl zajišťován,

na základně 4 experimentálních designů s rozdílnými vstupními proměnnými viz tabulka.

Tabulka 7 - Vstupní proměnné

čas 8 min 27 sekund
převýšení 200 m
pořadí Rychlost (km·h-1) sklon (%)

1 3,5 24
2 4,2 20
3 5,1 16
4 6,8 12

Závisle proměnnými byly ukazatele zatížení: analýza vydechovaných plynů,

energetický výdej, SF a Borgova škála jako ukazatel subjektivního vnímání

námahy (RPE).

Vstupní a výstupní proměnné, uvažované kovariační proměnné, které by mohly

mít vliv na výsledky měření, jsou uvedeny ve schématu 3. Průběh měření je závislý
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na trénovanosti jedince, jeho adaptaci na zátěž a nástupu únavy. Výsledky mohou být dále

ovlivněny vstupní úrovní silových a vytrvalostních schopností, oxidativního metabolismu a

anaerobní kapacitou.

Schéma 4 - Specifikace vstupních, výstupních proměnných a uvažované kovariační proměnné,

které by mohly mít vliv na výsledky

4.3 Procedura testování

Výzkum byl nejprve schválen etickou komisí UK FTVS a respondenti byli

informováni o průběhu testování a svým podpisem dali souhlas k měření. Vlastní měření

začínalo sběrem antropometrických hodnot, klidových hodnot spirometrie a SF.

Následovalo individuální rozcvičení, které přešlo na rozcvičení řízené na pásovém

ergometru s kolečkovými lyžemi. Po uklidnění organismu následovaly protokoly měření

podle svého pořadí. Pauza mezi jednotlivými protokoly byla strávena aktivním

odpočinkem.

4.3.1 Antropometrické měření

Aktuální hmotnost byla měřena digitální váhou s přesností na desetiny kg.

Testovaný soubor dobrovolníků byl při vážení oblečen ve spodním prádle a bez obuvi, aby

naměřená váha nebyla zkreslena těmito elementy. Tělesná výška byla změřena pomocí
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digitálního laboratorního měřidla Seca s přesností na desetiny centimetru v základním

postoji, ve stoji spatném, hlava v orientační poloze. Výška se měřila mezi vertikální

vzdáleností podložky k vertexu, tělo bylo dorzální stranou opřeno o zeď. Metodou

kaliperace jsme zjišťovali procento podkožního tuku podle Pařízkové (1962) a následný

přepočet na ATH (aktivní tělesná hmotnost). Místa měření musí být definována stejně

přesně, jako antropometrické body dané kostrovým podkladem, neboť tloušťka tukové

vrstvy může značně kolísat i na poměrně malé ploše (Riegerová, 2006).

Obrázek 9 - Standardní místa snímání tloušťky kožních řas pro stanovení depotní tukové tkáně
kaliperem (Pařízková, 1962)

Provedení

Kožní řasu zvedáme špičkami prstů palce a ukazováčku nedominantní ruky proti

sobě. Prohmátnutím a promnutím vytvoříme duplikaturu kůže spolu s podkožním vazivem

a tukovou vrstvou. Kontaktní plochy kaliperu přikládáme asi 1 cm od prstů ve stejné výši s

nimi, tj. ani ve špičce kožní řasy, kde nemáme kožní řasu v plném rozsahu, ani při její

základně, kde se kožní řasa již rozbíhá. Osa probíhající kontaktními ploškami je kolmá na

osu zvednuté kožní řasy. Standardizovaného snímacího tlaku 0,3 MPa dosáhneme

překrytím rysek v nivelizačním okénku kaliperu. Tloušťku kožní řasy odečteme na měřítku

kaliperu. Měříme 10 řas na dominantní straně těla.

1. Tvář - Kožní řasa probíhá vodorovně bezprostředně před ušním boltcem ve výši

odpovídající středu zevního zvukovodu.

2. Podbradek - Podélná osa řasy probíhá těsně nad jazylkou při mírně zakloněné hlavě
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a má svislý průběh.

3. Hrudník I - V místě přechodu přední řasy podpažní jamky na hrudníku vytvoříme

řasu s podélnou osou, která probíhá rovnoběžně s přední řasou podpažní jamky.

4. Paže - Na zadní straně paže uprostřed (nad trojhlavým svalem pažním) volně visící

horní končetiny vytvoříme podélnou řasu rovnoběžnou s osou horní končetiny.

5. Záda - Pod dolním úhlem lopatky měříme kožní řasu probíhající rovnoběžně s

podélnou osou přiléhajícího žebra. Při vytváření řasy vyšetřovaná osoba mírně

upaží a poté při zapažení přitiskne předloktí této končetiny na záda těsně pod

lopatku.

6. Břicho - Na spojnici pupek - přední trn lopaty kosti kyčelní ve vzdálenosti 1/4

spojnice od pupku vytvoříme podélnou kožní řasu probíhající vodorovně.

7. Hrudník II - V přední axilární čáře ve výši 10. žebra vytvoříme kožní řasu

probíhající vodorovně.

8. Bok - Nad hřebenem kosti kyčelní v přední axilární čáře vytvoříme řasu

rovnoběžnou s hranou kosti kyčelní.

9. Stehno - Bezprostředně nad čéškou vytvoříme řasu se svislým průběhem. Dolní

končetina musí být mírně ohnuta v koleni a opřena o špičku chodidla.

10. Lýtko - Těsně pod podkolenní jamkou ve střední čáře vytvoříme vertikální řasu.

Končetina je ve stejném postavení jako při předchozím měření.

Vyhodnocení

Údaje o tloušťkách všech kožních řas vyjádřené v milimetrech zapíšeme a sečteme.

Ze součtu tloušťky 10 kožních řas (x) vyhledáme v tabulkách (podle věku a pohlaví)

odpovídající hodnotu procenta depotní tukové tkáně (mt).

Hmotnost depotní tukové tkáně vypočteme ze vztahu: mt= fmt·m·0,01

mt= hmotnost depotní tukové tkáně (kg)

fmt= relativní hmotnost depotní tukové tkáně (%) m= tělesná hmotnost (kg)

ATH  bylo vypočítáno přepočtem naměřených hodnot na celkovou hmotnost tuku v

těle a odečtením od celkové hmotnosti.

Hmotnost tuku spočítáme tímto způsobem:

Hmotnost tuku (kg)= % tuku x hmotnost těla (kg): 100.

Při tomto způsobu měření může při výsledku dojít k odchylce mezi 3–4 % (Havlíčková,

2008).
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4.3.2 Aplikace spirometrie

Spirometrické ukazatele byly zjišťovány pomocí přístroje Cosmed Pony graphic

3.1. Po zadání charakterových dat do přístroje bylo testování provedeno ve stoje.

Testované osobě bylo pomocí svíracího kolíčku znemožněno dýchání nosem a byla

požádána o provedení 3 usilovných výdechů, mezi kterými bylo prováděno normální

dýchání v počtu 3-5 nádechů a výdechů. Byly zjišťovány hodnoty FVC – forced volume

vital capacity - (usilovný výdech vitální kapacity), FEV1 – forced expiratory volume -

(výdech na konci 1. sekundy usilovného výdechu), PEF – peak expiratory flow -

(maximální rychlost výdechu). Zobrazené hodnoty byly aktuální, predikované a

procentuální dosažení predikovaných hodnot. Průběh spirometrie byl zobrazen graficky,

viz příloha 3.

4.3.3 Aplikace spiroergometrie

Studie byla provedena na pásovém ergometru typu SATURN od firmy HP cosmos,

který svojí šířkou umožňuje chůzi na speciálně upravených kolečkových lyžích

s upravenými holemi pro skialpinismus, viz přílohy. Kolečkové lyže byly jednotné pro

všechny testované. Speciálně upravené hole bylo možné nastavovat podle výšky testované

osoby. Lyžařská obuv byla individuálně zvolena podle možností probandů. Test byl

zahájen měřením klidových hodnot v průběhu 1 minuty, byly zjišťovány spirometrické

ukazatele a SF.

Rozcvičení

První fáze rozcvičení byla individuální v rozsahu 20 minut. Následovalo rozcvičení

řízené, které mělo rovněž za úkol seznámení s přiděleným vybavením a seznámení se

s modifikovaným skialpinistickým pohybem na pásovém ergometru. Řízené rozcvičení

trvalo 4 minuty při rychlosti 3,5 km h-1 a sklonu svahu 16 %.
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Hlavní část

Čtyři druhy protokolů byly na probandy aplikovány v 30 minutových intervalech.

1. 24% sklon a rychlost 3,5 km h-1

2. 20% sklon a rychlost 4,2 km h-1

3. 16% sklon a rychlost 5,1 km h-1

4. 12% sklon s rychlost 6,8 km h-1

Při zachování stejné délky testu 8 minut 27 vteřin, tak aby bylo dosaženo vždy

stejného převýšení 200 m. Teplota vzduchu při měřeních byla 20±1°C.

Obrázek 10 - Animace postupu svahem

Subjektivní hodnocení námahy (RPE)

Borgova škála byla vybrána z důvodu zhodnocení maximálního úsilí jedince.

Podání co největšího možného výkonu, může být ovlivněno jinými faktory. Všem byly

slovně vysvětleny stupně použité stupnice RPE (6-20) (Borg, 1998), viz příloha 4. Ihned

po otestování byla jedinci předložena Borgova škála vnímané námahy, ze které měl určit

bez zaváhání, o jaký stupeň se jedná. Záznam RPE byl zjišťován po opakovaném

krátkodobém a střednědobém výkonu.
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Srdeční frekvence

SF byla měřena pomocí speciálně upraveného sporttesteru polar, který byl

synchronizován s počítačovou jednotkou a analyzátor vydechovaných plynů. Měřené

hodnoty byly online přenášeny do počítače.

4.4 Vyhodnocení výsledků

Pro vyhodnocení výsledků byly použity metody základní popisné statistiky: míry

centrální tendence - aritmetický průměr, míry variability – rozptyl, směrodatná odchylka.

Významnost výsledků byla ověřena pro průběžný energetický výdej, SF, ventilaci,

dechovou frekvenci a spotřebu kyslíku ve všech protokolech analýzou rozptylu s

opakováním měření. Předpoklady analýzy byly ověřeny Mauchlyho testem sféricity.

Věcná významnost výsledků byla posuzována koeficientem η², který vyjadřuje procento

celkového rozptylu vysvětleného nezávisle proměnnou. Statistická významnost rozdílů

byla stanovena na hladině p≤0,05. K vyhodnocení výsledků byl použit statistický program

SPSS pro Windows verze 20.0.

Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky antropometrických ukazatelů,

spirometrie, spiroergometrie a energetického výdeje uvádíme ve sloupcových grafech.

Směrodatná odchylka měření je zahrnuta v grafu jako horní mez. Průběžný energetický

výdej je z důvodů přehlednosti prezentován spojnicovým grafem. Procentuální rozdíly

výstupních proměnných v jednotlivých zátěžích jsou prezentovány v tabulkách. V textu

uvádíme pro každý naměřený parametr spiroergometrických ukazatelů analýzu rozptylu s

F-statistikou a s posouzením věcné významnosti výsledků (ηp²). Průměry maximální a

průměrné SF byly hodnoceny pomocí sloupcových grafů v závislosti na druhu zotavení.

Borgova škála byla hodnocena pomocí modusu z důvodu ordinálnosti dat.
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5 VÝSLEDKY

5.1 Antropometrické charakteristiky sledovaného souboru

Graf 4 - Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky antropometrických charakteristik sledovaného
souboru

V grafu jsou znázorněny průměrné naměřené antropometrické hodnoty a

směrodatné odchylky sledovaného souboru. Hodnoty jsou uváděny v grafu z důvodů lepší

představy o zkoumaném souboru. Naměřené data aktivní tělesné hmoty (ATH) a % tuku v

těle reprezentují vnitroskupinovou podobnost zkoumaného vzorku.
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5.2 Spirometrické ukazatele

Graf 5 - Průměrné hodnoty, směrodatné odchylky spirometrie a procentuální dosažení predikovaných
hodnot, FVC – forced volume vital capacity - (usilovný výdech vitální kapacity) a FEV – forced
expiratory volume - (výdech v 1. sekundě usilovného výdechu)

Naměřené hodnoty v průměru dosahovaly 92 % predikovaných hodnot. Údaje

získané měřením ukazují, že všichni probandi byli bez respiračních obtíží a mohli se bez

omezení zúčastnit zátěžových testů spiroergometrie.

5.3 Subjektivně vnímaná námaha

Výsledky jsou uváděny v tabulce 8, jako nejčastěji se opakující hodnoty (modus),

z důvodu ordinální povahy dat. Zaznamenané stupně námahy vykazují, že jedinci reagovali

na zátěž velmi podobně.

Tabulka 8 - Subjektivně vnímaná námaha (RPE) při 4 typech aplikované zátěže
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U protokolu s 12% svahem se dvakrát objevil nejvyšší stupeň obtížnosti 20 „velmi,

velmi namáhavá“. Nejnižší hodnoty námahy 15 „namáhavá“ byly nalezeny u protokolu

s 24% svahem.

5.4 Vliv sklonu svahu a rychlosti na srdeční frekvenci

Graf 6 - Průměrné hodnoty a směrodatná odchylka srdeční frekvenci při různých sklonech svahu

Z hodnot průměrné srdeční frekvence je patrná vhodnost vyšších sklonů svahu a

menší rychlosti. Při aplikaci 3. a 4. protokolu s nižším sklonem s větší rychlostí a

zachování konstantních podmínek převýšení je intenzita z dlouhodobého hlediska u

některých jedinců neudržitelná.

144,9 147,3 152,3
167,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Te
py

·m
in

-1

Srdeční frekvence

24%

20%

16%

12%



80

Graf 7 - Průměrné maximální hodnoty a směrodatná odchylka srdeční frekvence při různých sklonech
svahu

Maximální průměrné hodnoty srdeční frekvence reprezentují velikost nastavené

zátěže. Radikální zvýšení pozorujeme v protokolu 4 s 12% sklonem svahu a rychlostí 6,8

km h-1. Ostatní protokoly vyjadřují pozvolný nárůst.

Tabulka 9 - Procentuální změny (↓poklesu a↑vzestupu) průměrné srdeční frekvence

Statistická a věcná významnost srdeční frekvence na reakce vstupních proměnných

byla stanovena u protokolu 20 % vs 24 %= 1,6% (p= .17), ηp²= .27, protokol 16 % vs

20 %= 5 % (p= .02), ηp²= .43, protokol 12 % vs 16 %= 15,7 (p= .00), ηp²= .87.
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5.5 Dechová frekvence

Graf 8 - Průměrná dechová frekvence v setrvalém stavu posledních dvou minut zátěžových protokolů

Dechová frekvence odpovídá aplikované zátěži protokolů. Největší směrodatnou

odchylku dechové frekvence v aplikované zátěži je možné najít u 4. protokolu se sklonem

12 % a rychlostí km h-1.

Tabulka 10 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) dechové frekvence v setrvalém stavu
posledních dvou minut zátěžových protokolů

Změna sklonu svahu a rychlosti má statistickou a věcnou významnost na dechovou

frekvenci 20 % vs 24 %= 3,5 % (p= .00), ηp²= 0,62, protokol 16 % vs 20 %= 11,9 %

(p= .00), ηp²= .77, protokol 12 % vs 16 %= 26,7 (p= .00), ηp²= .82.
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5.5 Minutová ventilace

Tabulka 11 - Průměrné hodnoty minutové ventilace v setrvalém stavu posledních dvou minut
zátěžových protokolů

Z grafu je patrná odchylka od stoupající tendence minutové ventilace u protokolu

12 %. Hodnoty korespondují se spiroergometrickými ukazateli ostatních zátěžových

protokolů.

Tabulka 12 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) minutové ventilace v setrvalém stavu
posledních dvou minut zátěžových protokolů

Analýza rozptylu hodnot minutové ventilace ukazuje statistikou a věcnou

významnost 20 % vs 24 %= 3,6 % (p= .07), ηp²= .27, protokol 16 % vs 20 %= 14,9 %

(p= .00), ηp²= .85, protokol 12 % vs 16 %= 44,1 (p= .00), ηp²= .90.
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5.6 Spotřeba kyslíku

Graf 9 - Průměrná spotřeba kyslíku v setrvalém stavu posledních dvou minut zátěžových protokolů

U protokolu 12 % bylo dosaženo velmi vysokých hodnot VO2, které se u některých

probandů přibližují k hodnotám maximální zátěže.

Tabulka 13 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) spotřeby kyslíku v setrvalém stavu
posledních dvou minut zátěžových protokolů

Hodnoty spotřeby kyslíku mají tyto statistické rozdíly: 20 % vs 24 %= 3,5 %
(p= .00), ηp²= .56, protokol 16 % vs 20 %= 12,1 % (p= .00), ηp²= .79, protokol 12 % vs
16 % = 28,1 (p= .00), ηp²= .89.
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5.7 Energetický výdej

Graf 10 - Celkový energetický výdej pří různých sklonech svahu

Celkový energetický výdej koresponduje s délkou a charakterem zátěže

jednotlivých zátěžových protokolů.

Tabulka 14 - Procentuální změny (↓poklesu a↑vzestupu) celkového energetického výdeje
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Graf 11 - Průběžný energetický výdej při různých sklonech svahu

Průběžný energetický výdej je pro přehlednost uváděn ve spojnicovém grafu

s viditelným nástupem hodnot do setrvalého stavu nastavené zátěže.

Tabulka 15 - Procentuální změny (↓poklesu a↑vzestupu) průběžného energetického výdeje

Změny sklonu svahu a rychlosti v zátěžových protokolech vyvolávají změny

energetického výdeje se statisticky i věcně významnými rozdíly (p= 0,000), ηp²= .79. Pro

20% vs 24%= 1.9 (p= .05), ηp²= 0,308, pro 16% vs 20%= 8,8 (p= .01), ηp²= .68, pro 12%

vs 16%= 21,1 (p= .00), ηp²= .82.
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20% ↑1,9 24% ↓1,9 24% ↓10,8 24% ↓24,2
16% ↑10,8 16% ↑8,8 20% ↓8,8 20% ↓21,9
12% ↑24,2 12% ↑21,9 12% ↑12,1 16% ↓12,1

Procentuální (%) změny průběžného energetikého výdeje
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6 DISKUSE

Cílem práce bylo porovnat různé varianty postupu svahem na změnu zatížení

organismu v závislosti na rychlosti skialpinistické chůze a sklonu svahu, při zachování

konstantního převýšení. Jednalo se o laboratorní studii, modelovanou na základě

přenesených poznatků z terénních podmínek. Zátěžové protokoly byly voleny tak, aby

pokryly nejpoužívanější spektrum sklonů při chůzi na skialpinistických lyžích (Ardigò et

al., 2003).

Studie se zúčastnilo 12 sportovců s pravidelnou pohybovou aktivitou a zkušenostmi

se soutěžním skialpinismem. Jedinci, kteří se podíleli na výzkumu, pravidelně provozovali

širokou škálu pohybových aktivit minimálně třikrát týdně. Z důvodu zachování denního

biorytmu bylo měření prováděno vždy dopoledne a u jednotlivých skupin byl zachován

stejný čas měření. Všichni se účastnili celého měření. V průběhu měření neprodělali žádné

onemocnění, které by vedlo ke změnám výsledků. Během posledních dvou let žádný z

probandů neutrpěl zranění nebo onemocnění vážnějšího charakteru. Zkoumaný soubor byl

randomizací náhodně rozřazen do 4 skupin. Z důvodů časové náročnosti měření nebylo

možné provést testování celého souboru jako celku.

Náhodným rozřazením bylo dosaženo stejných podmínek testování pro jednotlivé

probandy. Jednoduchý plán studie byl volen z důvodů zajištění kompaktnosti celého

souboru. Někteří účastníci výzkumu na testování museli přijet z několika stovek kilometrů

vzdálených míst České republiky a nebylo pro ně možné absolvovat složitější design

studie. V testovaném souboru se nacházeli 3 reprezentanti České republiky ve

skialpinismu, 6 členů Horské služby pravidelně se účastnících závodů Českého poháru a 3

probandi z řad skialpinistů startujících v soutěžích za kategorii open.

Jedinci byli motivováni hlasitým povzbuzováním a vizuálně pomocí aktuálních

výsledků na monitoru. Nemohli jsme však ovlivnit aktuální dispoziční stav jedince. V

laboratoři se nevyskytovaly jiné osoby, které by mohly jedince při zatěžování obtěžovat,

nebo jinak na něj působit. Uvažujeme však také možný vliv vnitřního diskomfortu

(laboratorních podmínek) nebo jiných vlivů psychologických jevů v průběhu měření.

Psychologickou stránku, ani motivaci jedince tato studie neobsáhla.

Problematikou laboratorního testování skialpinismu je přenesení stejných

pohybových vzorců a zvyklostí z terénních podmínek na široký pásový ergometr. Ovládání

speciálně upravených kolečkových lyží je technicky náročné zejména pro probandy, kteří

na těchto lyžích jedou poprvé. Někteří probandi absolvovali několik jiných testování a
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jízda na lyžích jim nedělala žádné problémy a z jejich subjektivních pocitů bylo dosaženo

u maximálního testu maximální úrovně úsilí. Někteří jedinci, měli s technikou pohybu

problémy, a maximální úrovně úsilí při maximálním testu nedosáhli (Jindra et al., 2012).

V předložené studii měli někteří jedinci, s technikou pohybu problémy, což mohlo

ovlivňovat analyzovaná data, viz RPE tabulka 8.

Dle Máčky & Vávry (1988) by měla být činnost využitá pro testování maximálních

hodnot jednoduchá a bez větších nároků na obratnost. Stejně tak Lamb (1978) poukazuje

na to, že by test neměl být závislý na dovednostech sportovců.

Úskalím tohoto měření je zároveň nedostatečná adheze holí s běhacím pásem. Hole

jsou osazeny speciálním gumovým chráničem tak, aby nedocházelo k poškození pásu.

Tento gumový chránič při větším sklonu nevytváří dostatečnou adhezi s pásem a hole se

začínají smekat. Je nutné přizpůsobit techniku pohybu holí předsunutím odpichu více

vpřed, což může způsobovat problémy vzhledem k navyklému pohybovému stereotypu.

Pro získání vysoké externí validity s podmínkami terénního prostředí byl expertním

odhadem analyzován odpor koleček na kolečkových lyžích s odporem stoupacích pásů.

K dispozici byly 3 druhy koleček s různými odporovými vlastnostmi: soft – vysoký odpor,

medium – střední odpor, hard – nízký odpor. Pro potřeby předložené studie byla používána

kolečka typu medium. Odpor kolečkových lyží má významný vliv na náročnost

prováděného pohybu (Millet et al., 1998; Henchoz et al., 2010).

Přesnost měření spiroergometrie byla ovlivněna dvěma zásadními faktory:

technickou a biologickou chybou. Technická chyba používaných přístrojů je na standardní

úrovni. Chyba plynového analyzátoru může být maximálně 3 %. Odchylka rychlosti

běhacího pásu maximálně 0,1 km·h-1 a odchylka kalibračního plynu 0,01 %. Biologická

chyba může být vytvořena hyperventilací, kyslíkovým dluhem nebo jinými vlivy.

Biologické chyby lze většinou nalézt analýzou dat.

Sklon pásového ergometru doposud používaný ve studiích skialpinismu se

pohybuje do 24 %. Ve sklonu 21 % se jako nejvýhodnější rychlost pohybu ukazuje 3,5

km·h-1, při které byla nalezena nejnižší energetická spotřeba 10,6±0,2 J·kg-1·m-1 (Tosi et

al., 2010). Předložená studie pracuje současně s několika sklony najednou, největší je

24 %, při kterém byla v této studii nalezena nejnižší energetická spotřeba 11,9 kJ·0,5 min-1

rovněž při rychlosti 3,5 km·h-1. V nižších sklonech a stoupající rychlosti se hodnoty

zvyšovaly. Otázkou zůstává, do jaké úrovně zachovat trend zvětšujícího se sklonu a

snižovaní rychlosti za podmínek klesajícího energetického výdeje. Pásový ergometr
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použitý v této studii dosahuje maximálního sklonu plošiny 25 %, prudší svah zůstává

v tomto ohledu neznámou.

6.1 Spirometrie

Výsledky spirometrie charakterizují výzkumný soubor z hlediska funkčnosti

respiračního systému. Průměrné dosažení predikovaných hodnot 92 % ukazuje, že

probandi neměli žádná respirační onemocnění a mohli být bez kontraindikací podrobeni

zátěžovým testům spiroergometrie.

6.2 Subjektivně vnímaná námaha

Po aplikaci čtyř různých druhů zatížení měli účastníci po každém měření

subjektivně ohodnotit vynaloženou námahu na Borgově stupnici 6-20. Cílem bylo zjistit,

na jaké úrovni maximálního úsilí vyvolala aplikovaná zátěž subjektivní změny. U nižších

sklonů a větší rychlosti se předpokládalo, že někteří jedinci budou mít problémy

s technikou provedení pohybu, což může nepříznivě ovlivňovat analyzovaná data, např.

z důvodů hyperventilace.

Při posouzení 4 druhů aplikované zátěže byl nalezen nejmenší rozdíl v zátěžích:

24% sklon a rychlost 3,5 km h-1 a 20% sklon a rychlost 4,2 km h-1, kde se probandi shodli

na stupni subjektivně vnímané námahy 16±1. Naopak největší rozdíly v subjektivně

vnímané námaze byly nalezeny u sklonu svahu 12 % a rychlosti 6,8 km h-1. Jedinci, kteří

správně prováděli pohyb uvedli, že vnímaná námaha byla na pod hranicí maxima, zatímco

ti, co měli problémy s technikou pohybu, uváděli stupeň subjektivně vnímané námahy 16.

Z komentářů uváděného stupně 16 vycházelo najevo rozladění z nezvládnuté techniky

pohybu. Diskoordinace pohybů vedla ke ztrátám rovnováhy a jedinci se tak nebyli schopni

plně soustředit na aplikovanou zátěž.

Důležitým faktem je, že se v naší studii jednalo o velmi trénované jedince

mužského pohlaví, kteří jsou zvyklí na náročnou pohybovou činnost. Obecná nesportující

populace nebo ženy mohou stupeň námahy pociťovat odlišně (Eston & Evans, 2009;

Mocková & Radvanský, 2003). Z tohoto důvodu je naše studie omezena na velmi

specifickou část skialpinistické populace.
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6.3 Srdeční frekvence

Naměřené hodnoty srdeční frekvence korespondují s aplikovanou zátěží a

odpovídají ostatním hodnotám spiroergometrie. Překonávání prudkých svahů je spojené se

zvýšenou srdeční frekvencí oproti běžnému pohybu (Mineti, Moia, & Ferretti, 2000). Při

běžné chůzi do kopce za použití holí srdeční frekvence a VO2 stoupá až o 20 % (Duckham,

et al., 2009). Tosi et al. (2009) ve své studii zjistili, že chůze na skialpinistických lyžích je

o 25 % náročnější než chůze po běžném povrchu. Nálezy předložené studie korespondují

s nálezem Vomáčka et al. (2009), kteří uvádějí, že se stoupajícím svahem konstantně

vzrůstá srdeční frekvence. Hepnar (2010), uvádí, že jeho výsledky výzkumu potvrzují

hypotézy, že srdeční frekvence stoupá konstantně během postupného zrychlování při

různých sklonech.

Průměrné srdeční frekvenci při protokolu s 12% svahem a rychlosti 6,8 km h-1 se

nejvíce odlišovali 3 probandi, kteří zároveň uváděli nízké hodnoty RPE z důvodů

nedostatečných zkušeností a špatné zvládnuté techniky pohybu při aplikaci zátěže.

Důvodem může být zároveň fakt, že při opakování protokolů s aplikovanou zátěží do

svahu má srdeční frekvence tendenci růstu současně se snižováním rychlosti (Piero et al.,

2001).

Maximální hodnoty srdeční frekvence se u svahu 12 % u několika probandů

pohybovaly nad hranicí anaerobního prahu. Důsledkem je snížení intenzity pohybové

činnosti nebo diskoordinace pohybů, též v souvislosti s vyplavením La.

6.4 Dechová frekvence

Hodnoty dechové frekvence mají význam ve srovnání s ostatními výstupy

spiroergometrie. Dechová frekvence není běžně udávanou veličinou laboratorních

vyšetření s energetickým výdejem, proto je srovnání s ostatními studiemi problematické.

Maximální dechová frekvence se pohybuje mezi 50-70 nádechy za minutu (Salinger,

2004). V předložené studií překračuje dolní hranici maximální dechové frekvence

průměrná dechová frekvence u protokolu se sklonem 12 %, což je důkazem velikosti

aplikované zátěže.
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6.5 Minutová ventilace a spotřeba kyslíku

Minutová ventilace je úzce spjata se spotřebou kyslíku a dechovou frekvencí.

Mechanismy vzestupu minutové ventilace a spotřeby kyslíku popsalo mnoho autorů. Popis

problematiky u laboratorních zátěžových testů skialpinistů je velmi malý. Je možné nalézt

pouze několik autorů, kteří se této problematice věnují (Jindra et al., 2012; Schenk et al.,

2011; Voustselas et al., 2005; Canals et al., 2004). Podrobnou analýzou hodnot spotřeby

kyslíku v této studii je nalezena statistická významnost spotřeby kyslíku u sklonů svahu

24 % a 20 % (p= .03), ηp²= 0,56. Procentuální rozdíl spotřeby kyslíku mezi prvním a

čtvrtým protokolem je 28,1 % a u minutové ventilace tento rozdíl činí 44,1 %, což může

naznačovat hyperventilaci.

6.6 Energetický výdej

Energetický výdej je pravděpodobně nejsledovanějším údajem ve studiích

zabývajících se skialpinismem. Důvodem může být fakt, že skialpinismus se řadí mezi

nejnáročnější zimní sporty a závodníci, provozující tento sport na vysoké úrovni, se mohou

chlubit extrémně vysokým VO2max jako např.: Španělský skialpinista Kilian Jornet

Burgada (24 let) dosahuje hodnot VO2max 92 ml·kg-1·min-1 (Hepnar, 2010).

Nálezem předložené studie je zvyšující se energetický výdej s klesajícím sklonem

svahu a zvyšující se rychlostí. Pokud se opomene poslední podmínka (rychlost), je tento

nález opačným tvrzením studie (Jindra, 2009). Získané výsledky z 12% protokolu se velmi

přibližují uváděným hodnotám z dvoudenního závodu ve skialpinismu, kde jsou průměrné

hodnoty energetického výdeje 54.06±2.9 kJ·min-1(Bourrilhon et al., 2009). Tosi et al.

(2009) hledal souvislosti v energetickém výdeji v závislosti na hmotnosti skialpinistického

vybavení. Měření prováděl na 21% svahu a dopěl k závěrům, že ideální rychlostí pro co

nejmenší energetický výdej je 3,5 km h-1.

Mnoho sportovců se při soutěžích spoléhá na intuitivní zvolení sklonu svahu.

Správné zvolení trasy (sklonu svahu) dosud nebylo podloženo teoretickými fakty o

vynaložení optimálního úsilí na lokomoci při různých sklonech svahu se skialpinistickým

vybavením. Často je při soutěžích vidět situace, kdy závodník zvolí nejkratší možnou

variantu postupu svahem až do doby, kdy začne vydávat velké množství energie na udržení

adheze lyží se sněhem. Odklonem od spádnice svahu závodník opět zvýší adhezi lyží se
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sněhem, ale za předpokladu prodloužení trasy. Rozdíl ve spontánním zvolení sklonu svahu

je možné vidět u rozdílné výkonnosti sportovců. Ti lepší obvykle volí strmější svah.

Při snaze o neustálé zvyšování výkonnosti sportovců je žádoucí hledat další

možnosti zvyšování efektivity skialpinistického lyžování. Rychlost postupu svahem je

podmíněna fyziologickými parametry organismu, trénovaností, psychickým stavem a

dalšími okolnostmi. Současné technologie umožnily snížit hmotnost skialpinistického

vybavení na minimum, a proto se hledají další možnosti, jak vylepšit skialpinistický

výkon. S přihlédnutím na často extrémní náročnost skialpinistických soutěží se zvyšuje

významnost ekonomizace pohybu, techniky pochybu a taktika postupu svahem, která při

dlouhotrvající zátěži může být významným činitelem při celkové únavě organismu

způsobené nesprávným řešením postupu svahem.

Pro minimalizaci vlivu vnějšího prostředí (rychlost a směr větru, povrch, kvalita

sněhu, váha vybavení, počasí, tlak vzduchu, rušivé vlivy) jsme výzkum uskutečnili

v laboratorních podmínkách za stálé teploty a tlaku. Připouštíme, že při opakování měření

reálných podmínkách nemusí být dosaženo stejných výsledků.
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7 ZÁVĚR

Po zapracování organismu na nastavenou zátěž se průměrné hodnoty EV nelineárně

zvyšovaly s klesajícím sklonem svahu a stoupající rychlostí. Při sklonu 24 %

a rychlosti 3,5 km h-1 byl průměrný EV 15,7 kJ·0,5 min -1, celkově bylo v průměru

spotřebováno 266,1±46,2kJ. Při sklonu 20 % a rychlosti 4,2 km h-1 byl průměrný EV

16,0 kJ·0,5 min -1, celkově bylo v průměru spotřebováno 272,5±42,9 kJ. Při sklonu 16 %

a rychlosti 5,1 km h-1byl průměrný EV 17,4 kJ·0,5 min-1, celkově bylo v průměru

spotřebováno 295,3±57,1 kJ. Při sklonu 12 % a rychlosti 6,8 km h-1 byl průměrný EV 19,6

kJ·0,5 min -1, celkově bylo v průměru spotřebováno 324,2±43,4 kJ. Čas trvání všech testů

byl 8 minut 30 vteřin. U sklonu 12 % a rychlosti 6,8 km h-1 měli 3 sportovci problém s

dokončením testu z důvodů vysokých nároků na techniku pohybu při takto vysoké

rychlosti.

Studie potvrzuje 1. hypotézu, že stoupání svahem přímo je energeticky méně

náročné než stoupání s odchylkou směru od spádnice při zachování stejného převýšení a

času překonávané vzdálenosti. Otázkou však zůstává, do jaké úrovně sklonu svahu je

stoupání přímo svahem energeticky méně náročné.

Hypotézu č. 2 se v této studii nepodařilo potvrdit v celém rozsahu. Energetický

výdej klesá za předpokladu rostoucího sklonu svahu, konstantního převýšení a zkracující

se vzdálenosti, ale bod, ve kterém skialpinista ztrácí při odrazu adhezi s podkladem, se

nám nepodařilo nalézt. Stoupání do vyšších sklonů v laboratorních podmínkách je obtížně

proveditelné a je úkolem dalších studií provést měření EV ve vyšších sklonech svahu než

je 24 %.

Podle našich dat podporujeme sportovce a trenéry k nácviku chůze a techniky

chůze do prudkých svahů nad 20 %. Tréninkové metody by měly být vedeny

s přihlédnutím na uváděné výsledky. Kombinací dostatečně prudkého svahu a zvládnuté

techniky dosáhneme lepších časů. Tyto závěry je možné aplikovat na závodní formu

skialpinismu, kde je klíčové zvolení správné taktiky postupu svahem a vyběhnutí do kopce

co nejrychleji. V praxi turistického skialpinismu je ve většině případů uplatňován postup

svahem s odchylkou směru od spádnice v rozsahu 12-20 % v závislosti na druhu terénu,

což se aktuálně může ukazovat jako energeticky méně náročné, ale v celkovém součtu

tento skialpinista spotřebuje s ohledem na tuto studii o 22 % víc energie, než kdyby

postupoval přímo svahem. U turistické formy skialpinismu stojí za zvážení samotnými
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sportovci, zdali se jim při dlouhodobém stoupání do kopce vyplatí ušetřit síly stoupáním

svahem přímo.

Pro interpretaci výsledků v širším kontextu byla provedena rozsáhlá analýza

relevantní odborné literatury. Analyzovány byly především prameny z výzkumných

ústavů, výsledky výzkumných projektů, sborníky z konferencí, studentské absolventské

práce (bakalářské, diplomové, disertační) a vlastní analytické práce. Ukázalo se zejména,

že ve stávající mně dostupné literatuře nebylo studované téma prozatím podloženo

dostatkem odborných informací. Tato skutečnost podtrhuje význam právě tematického

zaměření zde presentovaného. Je žádoucí nejen vyhledávat dosavadní poznatky, ale

současně potřebné poznatky vytvářet, k čemuž je velmi důležité právě provedení vlastních

výzkumů a jejich interpretace.



94

Seznam literatury

Allen, E., & John B. (1996). From Skisport to Skiing: One Hundred Years of American

Sport, 1840–1940. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

Ardigò, L. P., Saibene, F., & Minetti, A. E. (2003). The optimal locomotion on gradients:

walking, runnig of cycling? Euroean journal of applied physiology, 90, 377–386.

Åstrand, P. O., Rodahl, K., Dahl, H. A., & Stromme, S. B. (2003). Textbook of Work

Physiology. Physiological Bases of Exercise (4th ed.). Champaign, IL.: Kuman

Kinetics.

Bartůňková, S. (2007). Fyziologie člověka tělesných cvičení. Praha: Karolinum.

Baechle, T. R., & Earle, R. W. (2008). Essential of strength training and conditioning

Champaign, IL.: Human Kinetics.

Bert, P. (1887). La pression baramétrique, recherches de fysiologie experimentace. Paris:

Libraire de L’ Academie de Medicíne.

Brooks, G. (1984). Anaerobic treshold. Review of the koncept. Medicine & science in

sport & exercise, 17, 22–32.

Brtník, J., & Neuman, J. (2003). Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Bonetti, D. L., & Hopkins, W. G. (2009). Meta-analysis of sea level performance

following adaptation to hypoxia. Sport Medicine, 39, 107-127.

Borg, G. (1998). Borg´s perceived exertion and pain scales. Champaign, IL.: Human

Kinetics.

Bourrilhon, C., et al. (2009). Energy Expenditure During an Ultraendurance Alpine

Climbing Race. Wilderness and Environmental Medicine, 20, 225-233.

Bulička, M. (2009). Základy skialpinismu II. Info@hudy. Bynovec: Hudysport a.s., 2, 104.

Bunc, V. (1989). Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné

zatížení, Praha: Univerzita Karlova.

Bunc, V. (2001). Kinetika srdeční frekvence a její využití pro řízení pohybového tréninku.

Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku III (pp. 25-28). Praha: Univerzita

Karlova.

Canals, J., Hernández, M., & Soulié, J. (2004). Entrenamiento para deportes de Montana,

Estonia: Desnivel.

Canclini, A., et al. (2009). 3D analysis of technique in elite ski-touring and cross-country

skiers engaged in world cup races and on a treadmill. Aachen: Mayer & Mayer

Sport Ltd.



95

Čihák, R. (2011). Anatomie 1, Praha: Grada.

Diaz, E., et al. (2010). Cell damage, antioxidant status, and cortisol levels related to

nutrition in ski mountaineering during a two-day race. Journal of Sports Science

and Medicine, 9, 338-346.

Dieška, I., & Širl, V. (1989). Horolezectví zblízka. Praha: Olympia.

Dillman, C., et al. (1979). Biomechanical determinations of effective cross-country skiing

techniques. Journal of the United States Ski Coaches Association, 3, 38–42.

Dívald, L. (2010). Kontrolovaný tréning: športujeme s radosťou. Poprad: donativo s.r.o.

Doppelmayer, M. (2010). Effect of exercise dependence and sensation seeking on risk

behavior in ski mountaineers. Science and skiing: Ročník 5. Book of abstract (pp.

31). Austria: University of Salzburg.

Dovalil, J. (2009). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

Dovalil, J., et al. (1999). Sportovní výkon a trénink ve vyšší nadmořské výšce. Praha: ČOV.

Draper, N., & Hodgson, CH. (2008). Adventure sport physiology. Hoboken: Willey-

Blackwell.

Duch, M. (2009). Ski-mountaineering. www.ski-mountainerig.cz [online]. Přístup dne 12.

4. 2009, z http://www.ski-mountainering.cz.

Duckham, R., et al. (2009). The Effects of Hiking Poles on Performance and Physiological

Variables During Mountain Climbing. Journal of Exercise Physiology, 12(3), 34-

41.

Dylevský, I., Druga, R., & Mrázková, O. (2000). Funkční anatomie člověka. Praha: Grada

Publishing.

Eston, R. G., & Evans, H. J. L. (2009). The validity of submaximal ratings of perceived

exertion to predict one repetion maximum. Journal Of Sports Science and

Medicine, 8, 567-573.

Faulhaber, M., Flatz, M., & Brutscher, M. (2007). Frequency of Cardiovascular diseases

among Ski Mountaineers in the Austrian Alps. International journal of sports

Medicine, 28(1), 1 – 90.

Formánek, J., & Horčic, J. (2009). Triatlon. Praha: Olympia.

Formánková, D. (2009). Současný stav závodního skialpinismu. Nepublikovaná bakalářská

práce, Universita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Formánková, D. (2011). Porovnání obecných a specifických funkčních zátěžových testů u

skialpinistů. Nepublikovaná diplomová práce, Universita Karlova Fakulta tělesné

výchovy a sportu.



96

Fox, S. I. (1996). Human physiology. Boston: Mc Grow- Hill.

Grim, M., Druga, R., et al. (2001). Základy anatomie. Praha: Galen.

Haberli, R. (1977). Cross-country skiing: A film analysis of the diagonal stride during

elevation. Zurich: Laboratory of Biomechanics, Swiss Federal Institute of

Technology.

Haudum, A., et al. (2010). Physiological responses in ski tourers walking with support of

elestic cords. Science and skiing: Ročník 5. Book of abstract (pp. 76). Austria:

University of Salzburg.

Havlíčková, L., et al. (2008). Fyziologie tělesné zátěže I.: Obecná část. Praha: Karolinum.

Henchoz, Y., Crivelli, G., Borrani, F., & Millet, G. P. (2010). A new method to measure

rolling resistance in treadmill cycling. Journal of sport science, 28(10), 1043-1046.

Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod. Praha: Portál.

Hepnar, J. (2010). Vzestup srdeční frekvence ve skialpinismu. Nepublikovaná bakalářská

práce, Universita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Janda, V. (1996). Funkční svalový test. Praha: Grada.

Jelen, K. (2012). Biomechanika sportu. www.ftvs.cuni.cz [online ]. Přístup dne 8.5.2012,

z http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/download.php?...Biomechanika..

Jindra, M. (2009). Energetická náročnost skialpinismu. Nepublikovaná diplomová práce,

Universita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Jindra, M., Vomáčko, L., & Suchý, J. (2011). Analysis of competitive ski mountaineering

and the use of a hypoxic environment. Journal of outdoor activities, 5(1), 57-68.

Jindra, M., Vomáčko, Formánková, D., & Coufalová, K. (2012). Analýza zátěžových testů

u skilpinistů. Studia sportiva, 6(1), xx-xx.

Jokl, E. (1968). Medicine and Sport: Exercise and altitude. Basel: S. Karger AG.

Kohlíková, E. (2004). Fyziologie člověka, Učební texty pro trenérskou školu. Praha:

Universita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Korbelář, P. (2003). Analýza současného stavu skialpinismu v České republice.

Nepublikovaná diplomová práce, Universita Karlova Fakulta tělesné výchovy a

sportu.

Kuhn, K., Nussner, S., Platen, P., & Vafa, R. (2005). Vytrvalostní trénink. České

Budějovice: Kopp.

Lamb, D. (1978). Physiology of excercise, responses and adaptations. New York:

Macmillon Publishing Company.



97

Larson, P., et al. (2002). Physiological predictors of performance in cross-country skiing

from treadmill tests in male and female subjects. Scandinavian Journal of Medicine

and Science in Sports, 12, 347-353.

Lienerth, R. (2007). Skialpinismus. www.climbingschool.cz [online]. Přístup dne 27. 7.

2010, z http://www.climbingschool.cz.

Lindinger, S. J., Göpfert, C., Stöggl, T., Müller, E., & Holmberg, H. Ch. (2009).

Biomechanical pole and leg characteristics during uphill diagonal roller skiing.

Sports Biomechanics, 8(4), 318–333.

Macek, M., & Radvanský, J., et al. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity.

Praha: Galén.

Máček, M., & Vávra, J. (1988). Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha:

Aviceum.

McLean, A. (2008). Ski Mountaineering 101, What's changed since 1965? Just ask Andrew

McLean. www.skinet.com [online]. Přístup dne 21.3.209, z http://www.skinet.com.

MacIntosh, B. R., Gardiner, P. F., & McComas, A. J. (2006). Skeletal muscle: form and

function. Champaign, IL.: Human Kinetics.

Marieb, E. N. (2006). Essentials of Human Anatomy and Physiology (8th ed.). San

Francisco: Pearson Education.

Marino, G., et al. (1980). A technique profile of the diagonal stride patterns of highly

skilled female cross-country skiers. In R. Nadeau (Ed), Psychology of motor

behavior and sport, (pp. 615–624). Champaign, IL: Human Kinetics.

Matoušová, L. (2007). Sledování dynamiky srdeční frekvence v Aerobic dynamik kickboxu

a Aero-kickboxingu. Nepublikovaná diplomová práce, Universita Karlova Fakulta

tělesné výchovy a sportu.

Měkota, K., & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Statní

pedagogické nakladatelství.

Millet, G. Y., et al. (1997). Effect of rolling resistance on poling forces and metabolic

demands of roller skiing. Medicine and science in sport end exercise, 30(5), 755-

762.

Minetti, A. E, Ardigò, L. P, & Saibene, F. (1993). Mechanical determinants of gradient

walking energetics in man. Journal of physiology, 471, 725-735.

Mocková, K., & Radvanský, J. (2003). Rating of perceived exertion, physiological

parameters and extraversion in patients with beta-blockers. European Bulletin of

Adapted Physical Activity (online), 2(1).



98

Mognoni, P., Rossi, G., Gastaldelli, F., Canclini, A., & Cotelli, F. (2001). Heart rate

profiles and energy cost of locomotion during cross-country skiing race. European

Journal of Applied Physiology, 85, 62-67.

Norman, R. et al. (1989). Mechanical power output and estimated metabolic rates of

Nordic skiers during Olympic competition. International Journal of Sport

Biomechanics, 5, 169–184.

Mourek, J. (2005). Fyziologie: Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada

publishig.

Neuman, G., Pfützer, A., & Hottenrott, K. (2005). Trénink pod kontrolou. Praha: Grada

publishing.

Novotná, M., & Novotný, J. (2007). Fyziologická podstata rychlostního a vytrvalostního

běžeckého výkonu. Brno: Masarykova univerzita- FTK.

Pařízková, J. (1962). Rozvoj aktivní hmoty a tuku u dětí a mládeže. Praha: Státní

zdravotnické nakladatelství.

Pešlová, M. (1995). Kinetika krevního laktátu a krevní glukózy při různých zátěžových

testech, Nepublikovaná diplomová práce, Universita Karlova Fakulta tělesné

výchovy a sportu.

Pfitzinger, P.; & Freedson, P. (1998). The reliability of lactate measurements during

exercise. International journal of sports Medicine, 19(3), 345- 357.

Pierce, J., et al. (1987). Force measurements in cross-countryskiing. International Journal

of Sports Biomechanics,3, 382–391.

Placheta, Z., Siegelová, J., & Štefan, M., et al. (1999). Zátěžová diagnostika v ambulantní

a klinické praxi. Praha: Grada publishing.

Pohl, W., & Schellhammer, CH. (2005). Skialpinismus a skitouring. Vsetín: Snow press.

Rietgerová, J., Přidalová, M., & Ulbrichová, M. (2006). Aplikace fyzické antropologie

v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). Olomouc: Hanex.

Rundell, K. W. (1995). Treadmill roller ski test predicts biathlon roller ski race results of

elite U. S. biathlon women. Medicine and Science in Sportsand Exercise, 27, 1677-

1685.

Salinger, R. (2004). Variability srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských

oborech – od teorie ke klinické praxi. Olomouc: Universita Palackého.

Smětáková, M. (2010). Motivace k závodnímu skialpinismu. Nepublikovaná diplomová

práce, Universita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu.



99

Semiginovský, B., Vránová, J. (1998). Základy fyziologické chemie. Praha: Státní

pedagogické nakladatelství.

Shenk, K., Faulhaber, M., Gatterer, H., Burtscher, M., & Ferrari, M. (2011). Ski

mountaineering competition: fit for it?. Clinical Journalof Sport Medicine, 21, 114–

118.

Sideris, V., Giorgos, K., Vasileios, V., & Giannis, G. (2010). Spatiotemporal

charakteristics of a ski mountaineering race during steep uphill. Science and

skiing: Ročník 5. Book of abstract (pp. 162). Austria: University of Salzburg.

Sottnerová, K. (2010). Motivace skialpinismu. Nepublikovaná diplomová práce, Universita

Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Stergiou, N. (2004). Innovative analyses of human movement. Champaign, IL: Human

Kinetics.

Strejcová, B. (2011). Vliv aktivního zotavení a hydroterapie na opakovaný krátkodobý a

střednědobý svalový výkon, Nepublikovaná disertační práce, Universita Karlova

Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Suchý, J. (2009). Příklady zařazení vyšší nadmořské výšky do příprav na Olympijské hry

ve Vancouveru a Londýně. Česká kinantropologie, 13(3), 114-122.

Suchý, J., & Bunc, V. (2008). Skripta pro trenéry triatlonu III. Třídy. Praha: Universita

Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu, Český svaz triatlonu.

Suchý, J., & Dovalil, J. (2005). Adaptace a problematika tréninku v hypoxickém prostředí.

NSČ revue, 19-22.

Suchý, J., Dovalil, J., & Perič, T. (2009). Současné trendy tréninku ve vyšší nadmořské

výšce. Česká kinantropologie, 13(2), 38-53.

Thomas, J. R., & NELSON, J. K. (1996). Research Methods in Physical Activity (3th

edition ed.). Champaign, IL.: Human Kinetics,1996.

Trefný, Z., & Trefný, M. (1993). Fyziologie člověka II, Praha: Karolinum.

Trojan, S., et al. (1999). Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishing.

Tosi, P., Leonardi, A., Zerbiny, L., Rosponi, A., & Schena, F.(2010). Energy cost and

efficiency of ski mountaineering. Journal of sport medicine and physical fitness,

50(4), 400-406.

Tosi, P., Leonardi, A., & Schena, L. (2009). The energy cost of ski mountaineering: efect

of speed and ankle loading. Journal of sport medicine and physical fitness, 49, 25–

29.



100

Vilikus, Z., Brandejský, P., & Novotný, V. (2004). Tělovýchovné lékařství. Praha:

Karolinum.

Volken, M., Schell, S., & Wheeler, M. (2007). Backcounty skiing: Skills for Ski Touring

and Ski Mountaineering. Seatle: The mountaineers books.

Vomáčko, L., Hepnar, J., Jindra, M., & Vodičková, S. (2010). Comparison of heart rate

increase on a skitreadmill simulator. Science and skiing: Ročník 5. Book of

abstract (pp. 152). Austria: University of Salzburg.

Voutselas, V., Soulas, D, & Kritikos, A. (2005). Physiological Predictors of Performance

in Mountaineering Ski. Inquiries in Sport & Physical Education, 3(3), 277 – 282.

Watkins, J. (1999). Structure and function of the musculoskeletal systém. Champaign, IL.:

Human Kinetics.

Welde, B., Eversten, F., Heimburg, V., Ingulf, E., & Medbo, J. (2003). Energy Cost of

Free Technique and Classical Cross-Country Skiing at Racing Speeds. Medicine

and Science in Sports and Exercise, 35(5), 818–825.

Wilber, L. R. (2004). Altitude training and Athletic performance. Champaign, IL: Human

Kinetics.

Wilmore, H., J., & Costill, L. D. (1993). Training for sport and activity: The Physiological

Basic of the Conditioning Progres, USA: Versa press.

Winter, S. (2002). Skialpinismus, České Budějovice: Kopp.

Zac, R. (2007). Off the Beaten Path? Ski Mountaineering and the Weight of Tradition in

the Canadian Rockies, 1909–1940. The International Journal of the History of

Sport, 24(10), 1320–1343.

Zaccaria, M., Ermolaro, A, Englaro, G. R. S. P., Tegon, G., & Varnier, M. (2002). Leptin

reduction after endurance races differing in duration and energy expenditure.

European Journal of Applied Physiology, 87, 108-111.



101

Seznam obrázků
Obrázek 1 - Historický skialpinista (McLean, 2008) .......................................................... 21

Obrázek 2 - Základní svalstvo horní končetiny z ................................................................ 29

Obrázek 3 - Základní svaly dolní končetiny (Čihák, 2011) ................................................ 30

Obrázek 4 - Kinematická analýza........................................................................................ 37

Obrázek 5 - Soutěžní skialpinismus Obrázek 6 - Turistický skialpinismus .................. 38

Obrázek 7 - Model základního kroku dolní končetiny ........................................................ 39

Obrázek 8 - Model základního odpichu horní končetiny .................................................... 39

Obrázek 9 - Standardní místa snímání tloušťky kožních řas pro stanovení depotní tukové

tkáně kaliperem (Pařízková, 1962)...................................................................................... 72

Obrázek 10 - Animace postupu svahem.............................................................................. 75

Seznam tabulek

Tabulka 1 - Součinitel smykového tření v závislosti na jakosti sněhu (Jelen, 2012) .......... 36

Tabulka 2 - Orientační hodnoty VO2max a přibližné aerobní a anaerobní prahy u různých

skupin jednotlivců (Canals et al., 2004) .............................................................................. 46

Tabulka 3 - Odhad vlivu přepravované zátěže na jednotlivce a jeho fyzický výkon. Při

stejných fyziologických a technických faktorech by měl jednotlivec A malou teoretickou

výhodu při uskutečňování výstupu na vrchol v teniskách a jednotlivec B by měl výhodu při

nesení váhy 15 kg (Canals et al., 2004)............................................................................... 47

Tabulka 4 - Respirační kvocient a energetický ekvivalent kyslíku v závislosti na způsobu

čerpání energie (Bartůňková, 2007) .................................................................................... 60

Tabulka 5 - Topografické hodnoty závodů SP ve skialpinismu pro rok 2011 (Jindra et al.,

2011).................................................................................................................................... 66

Tabulka 6 - Randomizace do skupin ................................................................................... 70

Tabulka 7 - Vstupní proměnné ............................................................................................ 70

Tabulka 8 - Subjektivně vnímaná námaha (RPE) při 4 typech aplikované zátěže.............. 78

Tabulka 9 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) průměrné srdeční frekvence ...... 80

Tabulka 10 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) dechové frekvence v setrvalém

stavu posledních dvou minut zátěžových protokolů............................................................ 81

Tabulka 11 - Průměrné hodnoty minutové ventilace v setrvalém stavu posledních dvou

minut zátěžových protokolů ................................................................................................ 82



102

Tabulka 12 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) minutové ventilace v setrvalém

stavu posledních dvou minut zátěžových protokolů............................................................ 82

Tabulka 13 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) spotřeby kyslíku v setrvalém

stavu posledních dvou minut zátěžových protokolů............................................................ 83

Tabulka 14 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) celkového energetického výdeje

............................................................................................................................................. 84

Tabulka 15 - Procentuální změny (↓poklesu a ↑vzestupu) průběžného energetického výdeje

............................................................................................................................................. 85

Seznam grafů

Graf 1 - Dosažení rovnovážného stavu spotřeby kyslíku (Lamb, 1978) ............................. 55

Graf 2 - Stanovení ANP z ventilačních hodnot ................................................................... 56

Graf 3 - Profil průměrných výšek závodů SP (WC) pro rok 2010, 2011 a profil průměrných

výšek závodu Českého poháru (CRC) pro rok 2011 (Jindra et al. 2011)............................ 66

Graf 4 - Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky antropometrických charakteristik

sledovaného souboru ........................................................................................................... 77

Graf 5 - Průměrné hodnoty, směrodatné odchylky spirometrie a procentuální dosažení

predikovaných hodnot, FVC – forced volume vital capacity - (usilovný výdech vitální

kapacity) a FEV – forced expiratory volume - (výdech v 1. sekundě usilovného výdechu)

............................................................................................................................................. 78

Graf 6 - Průměrné hodnoty a směrodatná odchylka srdeční frekvenci při různých sklonech

svahu.................................................................................................................................... 79

Graf 7 - Průměrné maximální hodnoty a směrodatná odchylka srdeční frekvence při

různých sklonech svahu....................................................................................................... 80

Graf 8 - Průměrná dechová frekvence v setrvalém stavu posledních dvou minut zátěžových

protokolů.............................................................................................................................. 81

Graf 9 - Průměrná spotřeba kyslíku v setrvalém stavu posledních dvou minut zátěžových

protokolů.............................................................................................................................. 83

Graf 10 - Celkový energetický výdej pří různých sklonech svahu...................................... 84

Graf 11 - Průběžný energetický výdej při různých sklonech svahu .................................... 85



103

Seznam schémat

Schéma 1 - Funkce řízeného systému člověk – skialpinista................................................ 35

Schéma 2 - Hodnocení vztahu výkonu a VO2max (Formánek & Horčic, 2002) ................ 54

Schéma 3 - Schéma výzkumu (Hendl, 2009) ...................................................................... 70

Schéma 4 - Specifikace vstupních, výstupních proměnných a uvažované kovariační

proměnné, ............................................................................................................................ 71

Seznam příloh

Příloha 1 - Souhlas etické komise...................................................................................... 104

Příloha 2 - Informovaný souhlas ....................................................................................... 105

Příloha 3 - Borgova škála vnímané námahy (převzato z Plachety et al., 2005) ................ 106

Příloha 4 - Protokol spirometrie ........................................................................................ 107

Příloha 5 - Ilustrační fotografie z testování ....................................................................... 108



104

Příloha 1 - Souhlas etické komise



105

Příloha 2 - Informovaný souhlas

Informovaný souhlas s účastí na výzkumu na UK FTVS

Popis výzkumu:

Název: Energetická náročnost skialpinismu

Ve výzkumu nebudou použity žádné invazivní metodiky, tento typ výzkumu neobsahuje zvláštní etické
aspekty.
Bude se jednat o experimentální studii, která se skládá ze dvou částí.

Realizace výzkumu.
Výzkum bude probíhat v laboratorním prostředí biomedicínské laboratoře UK FTVS. Skialpinistická
lokomoce bude zajištěna pomocí speciálně upravených kolečkových lyží pro skialpinismus a upravených
skialpinistických holí, na které budou umístěny gumové koncovky. Pro měření energetického výdeje bude
použita metoda spiroergometrie. Před každým testem budou měřeny klidové hodnoty po dobu 1 minuty. Po
individuálním rozcvičení bude následovat rozcvičení na pásovém ergometru při sklonu svahu 16% a rychlosti
3,5 km·h-1 po dobu 4 minut.

Test č. 1
Změna zatížení organismu při skialpinismu v souvislosti se zvyšováním rychlosti a konstantním sklonem
svahu.
Sklon pásového ergometru bude konstantně nastaven na 20%. Počáteční rychlost bude stanovena na 1,5
km·h-1 a bude nelineárně zvyšována každou minutu o 0,5 km·h-1 až do rychlosti 6 km·h-1.

Rozcvičení
Individuální o délce 30 minut.

Test č. 2
Změna zatížení organismu v závislosti na rychlosti skialpinistické chůze a sklonu svahu při zachování
konstantního převýšení.
Budou měřeny tři různé druhy svahu s intervalem odpočinku 30 minut. Měření jednotlivého úseku bude
dlouhé
8 minut 27 sekund tak, aby bylo při každém měření dosaženo stejného převýšení 200 m.
Modelování sklonu svahu
Pro optimální zjištění energetické náročnosti skialpinismu při různých sklonech svahu budou měřeny 4
varianty sklonu s rozdílnou rychlostí: 24%/3,5 km·h-1; 20%/4,2 km·h-1; 16%/5,1 km·h-1; 12%/6,8 km·h-1.

Rozcvičení
Individuální o délce 30 minut.

Metoda odpočinku
Aktivní, zajištěná chůzí, nebo lehkým šlapání na bicyklovém ergometru o délce 20-25 minut.

Pan(í)……………………………….níže podepsaný(á), narozen(á)……………......po přečtení popisu
experimentu souhlasí s účastí na výzkumném projektu „Energetická náročnost skialpinismu“, prováděném
v rámci UK FTVS. V jeho průběhu mohu kdykoliv opustit tento projekt. Svým podpisem stvrzuji, že jsem
byl(a) informován(a) o způsobu postupu měření (viz výše), včetně následného anonymního použití dat.

Testující: Mgr. Matouš Jindra Testovaný:

…………………………….. …………………………………

V Praze dne…………………
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Příloha 3 - Borgova škála vnímané námahy (převzato z Plachety et al., 2005)

Číselné hodnocení Slovní hodnocení Číselné hodnocení Slovní hodnocení

6 14

7 Velmi, velmi lehká 15 Namáhavá

8 16

9 Velmi lehká 17 Velmi namáhavá

10 18

11 Lehká 19
Velmi , velmi

namáhává

12 20

13 Poněkud namáhavá



107

Příloha 4 - Protokol spirometrie
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Příloha 5 - Ilustrační fotografie z testování


